السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

خطبة الجمعة لهذا االسبوع إن شاء هللا تعالى ستكون بعنوان  :الرجاء
ويتناول العناصر التالية  :تعريف الرجاء وانواعه وارجى اية ورجاء المغفرة والرحمة...
 -١الرجاء
 -١محركات القلوب الى هللا والى عبادته المحبة والخوف والرجاء
 -٢الرجاء حا ٍد يحدي االرواح الى بالد المحبوب والدار االخرة ( إلبن القيم )
 -٣الرجاء هو ُحسن الظن باهلل او الطمع برحمته سبحانه
 وهو تعلق القلب بحصول امر محبوب في المستقبل -٤الثقة بجود هللا وكرمه وعفوه ورضوانه وصدق موعوده لعباده الصالحين
 فقد وصف نفسه سبحانه بأنه غفور رحيم وجواد كريم يغفر الذنب ويقبل التوب َب
ب َوقَابِ ِل الت َّْو ِ
غاف ِِر الذَّن ِ
ع ِم َل صَا ِل ًحا ث ُ َّم ا ْهتَدَى
اب َوآ َمنَ َو َ
 َوإِنِي لَغَفَّا ٌر ِل َمن ت َ َ -٥الرجاء هو  :االستبشار بأن هللا تعالى سيقبلك ويقبل توبتك ألنك تثق باهلل وكرمه وعفوه ورحمته ...
 -٢منزلة الرجاء منزلة عظيمه فهي منزلة
االنبياء والصالحين
 -١االنبياء
 وقال تعالى في شأن ابراهيم عليه السالمِين
ين (َ )81والَّذِي أ َ ْط َم ُع أَن يَ ْغف َِر لِي َخطِ يئَتِي ي َْو َم الد ِ
 (َ )80والَّذِي يُمِ يتُنِي ث ُ َّم يُحْ يِ ِ في شأن زكريا وزوجتهصلَ ْحنَا لَهُ َز ْو َجهُ ۚ إِنَّ ُه ْم كَانُوا
ست َ َج ْبنَا لَهُ َو َو َه ْبنَا لَهُ يَحْ يَى َوأ َ ْ
ب َال تَذَ ْرنِي فَ ْردًا َوأَنتَ َخي ُْر ا ْل َو ِارثِينَ ( )89فَا ْ
 َو َزك َِريَّا إِ ْذ نَادَى َربَّهُ َر ِت َويَ ْدعُونَنَا َر َ
ش ِعينَ
س ِار ُ
عونَ فِي ا ْل َخي َْرا ِ
غبًا َو َر َهبًا ۖ َوكَانُوا لَنَا َخا ِ
يُ َ
 -٢اما المؤمنون الصالحون فقد قال تعالى فيهم
ست َ ِوي الَّ ِذينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّ ِذينَ َال يَ ْعلَ ُمونَ ۗ
اجدًا َوقَائِ ًما يَحْ ذَ ُر ْاْلخِ َرةَ َوي َْرجُو َرحْ َمةَ َربِ ِه ۗ قُ ْل َه ْل يَ ْ
 وقال تعالى  :أ َ َّم ْن ه َُو قَانِتٌ آنَا َء اللَّ ْي ِل َس ِ
ب
إِنَّ َما يَتَذَ َّك ُر أُولُو ْاأل َ ْلبَا ِ
هذه االيه :
" نزلت في الصديق رضي هللا عنه وارضاه "
َّللاُ َ
ور َّرحِ ي ٌم
َّللا أُولَئِكَ ي َْر ُجونَ َرحْ َمتَ َّ ِ
سبِي ِل َّ ِ
 وقال تعالى  :إِنَّ الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوالَّ ِذينَ َها َج ُروا َوجَا َهدُوا فِي ََّللا ۚ َو َّ
غفُ ٌ
ورا
عذَابَهُ ۚ إِنَّ َ
ب َوي َْر ُجونَ َرحْ َمتَهُ َويَ َخافُونَ َ
عذَ َ
 وقال تعالى  :أُولَئِكَ الَّ ِذينَ يَ ْدعُونَ يَ ْبتَغُونَ ِإلَى َربِ ِه ُم ا ْل َوسِيلَةَ أَيُّ ُه ْم أ َ ْق َر ُاب َر ِبكَ كَانَ َم ْحذُ ً
 -٣انواع الرجاء
 -الرجاء ثالثة انواع  :نوعان محمودان ونوع مذموم اما المحمودان

 -١رجاء رجل يعمل بطاعة هللا على نور من هللا يرجو رحمة هللا وثوابه وهذا النوع اعلى انواع الرجاء واندرها اذ هو رجاء المالئكة
والنبيين والمقربين من السابقين االولين ومن تبعهم بإحسان ...
 -٢رجاء رجل يعمل بطاعة هللا ولكنه يذنب ويتوب فهو يرجو رحمة ربه وثوابه وعفوه واحسانه
وهذا النوع هو النوع الذي نسأل هللا تعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان ي ُمنَّ علينا بقبول التوبة
هذا النوع هو الذي يشملنا كلنا ان شاء هللا
 -١فنحن من بني آدم
 قال صلى هللا عليه وسلم  :كل بنى آدم خطاء  ،وخير الخطائين التوابون " .فيغفر لهم تذنبوا لم لو ! والذي نفسي بيدِه  :وقال صلى هللا عليه وسلم -
بقوم يذنبون  ،فيستغفرون هللاَ ،
 .لذهب هللاُ بكم  ،ولجاء
ٍ
ُ
: 2749الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :المصدر  -مسلم :المحدث أبو هريرة :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
عندما قدم بنو اسرائيل امرأة زانية الى عيسى عليه السالم فقال لهم من كان منكم بال خطيئة فليرمها أوال بحجر -
النوع الثالث وهو رجاء مذموم وهو رجاء الحمقى والمتمنين والمغرورين ٣-
هو :رجاء رجل متما ٍد في التفريط والمعاصي والخطايا ومقيم عليها ثم يرجو هللا ان يغفر له
عاص بال عمل وال توبة وال ندم ويرجو الثواب والمغفرة -
هو :رجل
ٍ
فقد اجمع العلماء والعرفون باهلل تعالى انه ال بد للرجاء ان يصحبه عمل واال كان رجا ًء كاذبا ً او كاذبٌ صاحبه -
ع َم ًال صَا ِل ًحا َو َال يُش ِْركْ بِ ِعبَا َد ِة َربِ ِه أ َ َحدًا  :قال تعالى -
فَ َمن كَانَ ي َْرجُو ِلقَا َء َربِ ِه فَ ْليَ ْع َم ْل َ
ووصف عباده الراجين له بأنهم يعملون فالذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا .استحقوا ان يكونوا راجين لرحمة هللا -
وكذلك الذي يقوم الليل قانتا ً هلل راكعا وساجدا له استحق ان يرجو ربه
متمن ومغرور وليس راجيا لربه ويبتغي مرضاته -
فهذا
ٍ
االماني ١-
يرا ( : 123قال تعالى -
ُون َّ ِ
ْس بِأ َ َمانِيِ ُك ْم َو َال أ َ َمانِي ِ أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَا ِ
َو َمن يَ ْع َم ْل مِ نَ )لَّي َ
َّللا َو ِليًّا َو َال نَ ِص ً
ب ۗ َمن يَ ْع َم ْل سُو ًءا يُج َْز بِ ِه َو َال ي َِج ْد لَهُ مِ ن د ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
ِيرا
الصَّا ِلحَا ِ
ت ِمن ذَك ٍَر أ َ ْو أنثى َوه َُو ُم ْؤمِ نٌ فأولئِكَ يَ ْدخلونَ ال َجنة َوال يُظل ُمونَ نق ً
هللا المجاه ُد ْ
ت  :قال صلى هللا عليه وسلم -
سه في ذا ِ
ت  ،والعاج ُز من أتب َع ِ
سه وعم َل لما بعد المو ِ
من جاه َد نف َ
س من دانَ نف َ
 ،والكي ُ
سه هواها
ِ .
هللا على وتمنى نف َ
: 14/460الصفحة أو الرقم  -مجموع الفتاوى :المصدر  -ابن تيمية :المحدث : -الراوي
ثابت :خالصة حكم المحدث
سه هواها 2 -
ت
سه وعمِل لما بع َد ال َمو ِ
ِ .
والعاج ُز َمن أتبَ َع نف َ
س َمن دان نف َ
هللا على وتمنَّى الكَيِ ُ
ِ
: 2459الصفحة أو الرقم  -سنن الترمذي:المصدر  -الترمذي :المحدث شداد بن أوس :الراوي
حسن :خالصة حكم المحدث
أحرج ابن أبى شيبة عن الحسن موقوفا ليس اإليمان بالتمنى ولكن ماوقر فى القلب وصدقه العمل إن قوما ألهتهم أمانى المغفرة حتى -
خرجوا من الدنيا والحسنة لهم وقالوا  :نحسن الظن باهلل تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل
هو تزيين الخطإ بأنه صواب :الغرور ٢-

وهو ان يحب الشيئ ويظن انه ينال بذلك حب وثواب هللا
سا ُن َما َ
س َّواكَ فَعَ َدلَكَ ( :قال تعالى -
)يَا أَيُّهَا ْ ِ
غ َّركَ بِ َربِكَ ا ْلك َِر ِيم الَّذِي َخلَقَكَ فَ َ
األ ْن َ
ما خدعك وسول لك ؟ وكيف اجترأت على ربك فأضعت ما وجب عليك  ،وارتكبت ما حرم عليك  ،وهذا توبيخ وتبكيت للعبد :يعني -
.المغرور الذي سكنت نفسه إلى ما يوافق هواها ولو كان فيه ما يغضب الرب تبارك وتعالى
َّللا َح ٌّق فَال تَغُ َّرنَّ ُك ُم ْال َحيَاة ُ ال ُّد ْنيَا َوال يَغُ َّرنَّ ُك ْم بِ َّ ِ
) .لقمان) (33:إِ َّن َو ْع َد َّ ِ
ور  :وقال تعالى -
اَّلل ْالغ َُر ُ
 قال عبد هللا بن م سعود  :ما منكم من أحد إال وسيخلو هللا به يوم القيامة  ،فيقول له  :يا ابن آدم ما غرك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملتفيما علمت؟
 -١فالراجي  :كمن يحرث االرض ويهيؤها ثم يبذرها و يعتني بها ثم بعد ذلك يرجو الحصاد والنتيجة الطيبه
 -٢المتمني  :كمن ال يملك ارضا ً فيتمنى ان يكون له ارضٌ
 او يملك ارضا ً لكنه ال يحرثها وال يبذرها ثم يرجو الحصاد والنتيجة الطيبه -٣والمغرور  :الذي يملك ارضا ً ويزرعها شوكا ً ويرجو ان يحصد قمحا ً ...
 فقد زين له الشيطان سؤ عمله فرآه حسنا ً قال الشاعر ابو العتاهيه : ترجو النجَاة َولم تسلك مسالكها ..سفِينَة َال تجْ ِري على اليبس
 .إِن ال َّ
 -٤ارجى آية في كتاب هللا تعالى
ب
صديق األمة أبو بكر  -رضي هللا عنه  :-ولقد تلوتُ كتاب ربي من أ َ َّولِه إلى آخره ،فلم أجد أرجى من هذه اآلية ﴿ :غَاف ِِر الذَّ ْن ِ
 قال َِّ
ب ﴾ [غافر]3 :
َوقَابِ ِل الت ْو ِ
س ِب ً
يال ﴿ :وقال فاروق األمة عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه  :-إنها آية اإلسراء -
﴾ قُ ْل ُك ٌّل يَ ْع َم ُل َ
علَى شَا ِكلَتِ ِه فَ َربُّ ُك ْم أ َ ْعلَ ُم ِب َم ْن ه َُو أ َ ْه َدى َ
].اإلسراء[84 :
ع ِمل الك ُّل على شاكِلته؛ فع َم ُل العب ِد الطاعة والمعصية ،وع َمل الرب العفو والمغفرة -
.فإذا َ
الرحِ ي ُم ﴿ :عثمان بن عفان  -رضي هللا عنه  :-إنها قول هللا تعالى وقال -
ور َّ
].الحجر ﴾[49:نَبِ ْئ ِع َبادِي أَنِي أَنَا ْالغَفُ ُ
علَى أ َ ْنفُ ِس ِه ْم َال ت َ ْقنَطُوا ْ
مِن َرحْ َم ِة َّ ِ
َّللا إِ َّن ﴿ :قال علي وابن مسعود وابن عمر -رضي هللا عنه  :-إنها آية الزمر -
ِي الَّذِينَ أَس َْرفُوا َ
قُ ْل يَا ِعبَاد َ
ْ
ُّ
ُ
ْ
ْ
َّ
ُ
الرحِ ي ُم
.الزمر]53 :؛ ذلك أنها تمحو ذنب الكافر اآليب ،واآلثم التائب[﴾ َّ
ور َّ
وب َجمِ يعًا إِنهُ ه َُو الغَف ُ
َّللاَ يَغف ُِر الذن َ
!))وقد روى ثوبان  -رضي هللا عنه  -أن النبي -صلى هللا عليه وسلم  -قال(( :ما أحِ بُّ أن لي الدنيا بما فيها بهذه اآلية -
ور َد أن عليًّا  -رضي هللا عنه  -قال :إنَّا أهل البيت نقول :إن أرجى آية في كتاب هللا قوله تعالى -
ف يُعْطِ يكَ َربُّكَ فَت َْر َ
﴾ َولَ َ
ضى ﴿ َ :
س ْو َ
)).الضحى]5:؛ ذلك أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -لما نزلت هت َف قائالً(( :إذًا ال أرضى وواح ٌد من أمتي في النار[
ِير ﴿ :روي أن عليًّا  -رضي هللا عنه  :-قال :هي قول هللا تعالى -
سبَتْ أ َ ْيدِي ُك ْم َويَ ْعفُو َ
صابَ ُك ْم مِ ْن ُم ِ
صيبَ ٍة فَبِ َما َك َ
ع ْن َكث ٍ
الشورىَ ﴾[ :و َما أ َ َ
30].
الرجاء بالمغفرة ٥-

اب َوآ َمنَ َوعَمِ َل صَا ِل ًحا ث ُ َّم ا ْهتَدَى  :قال تعالى -
َوإِنِي لَغَفَّا ٌر ِل َمن ت َ َ
الرحِ ي ُم  :وقال تعالى -
س َرفُوا َ
علَى أَنفُس ِِه ْم َال ت َ ْقنَطُوا ِمن َّرحْ َم ِة َّ ِ
ِي الَّ ِذينَ أ َ ْ
َّللا يَ ْغ ِف ُر الذُّنُ َ
وب جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ ه َُو ا ْلغَفُو ُر َّ
َّللا ۚ إِنَّ َّ َ
قُ ْل يَا ِعبَاد َ
اَّلل فَقَ ِد ْافت َ َرى ِإثْ ًما عَظِ ي ًما  :وقال تعالى -
َّللا َال يَ ْغف ُِر أَن يُش َْركَ ِب ِه َويَ ْغ ِف ُر َما دُونَ ذَ ِلكَ ِل َمن يَشَا ُء ۚ َو َمن يُش ِْركْ بِ َّ ِ
ِإنَّ َّ َ
قال هللا عزوجل  :يا ابن آدم  ،إنك ما دعوتني (  :رضي هللا عنه قال  :سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول أنس بن مالك عن -
ورجوتني غفرت لك ما كان منك وال أبالي  ،يا ابن آدم  ،لو بلغت ذنوبك عنان السماء  ،ثم استغفرتني غفرت لك  ،يا ابن آدم  ،إنك لو
 .وقال  :حديث حسن صحيح الترمذي رواه ) أتيتني بقراب األرض خطايا  ،ثم لقيتني ال تشرك بي شيئا  ،ألتيتك بقرابها مغفرة
فقال  :الله َّم ! اغف ِْر لي ذنبي  .فقال تبارك وتعالى  .ذنبًا عب ٌد أذنَب " عن النبي ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم  ،فيما يحكي عن ربِه َّ
عز وج َّل قال -
اغفر لي ذنبي  .فقال تبارك وتعالى  :ذنبًا عبدي أذنَب :
رب !
 ،فعلم أنَّ له ربًّا يغفر
َ
ْ
ب  .ثم عاد فأذنب  .فقال  :أي ِ
الذنب  ،ويأخذ بالذَّن ِ
ُ
اغفر لي ذنبي  .فقال تبارك وتعالى  .ذنبًا أذنب عبدي
رب !
يغفر
فعلم أنَّ له ربًّا
َ
ْ
ب  .ثم عاد فأذنب فقال  :أي ِ
الذنب  ،ويأخذ بالذن ِ
ُ
أذنب :
عبدي
ا
ب
ذن
.
في
أقال
أدري
ال
:
ُاألعلى
د
عب
قال
.
"
لك
فقد
شئت
ما
ل
اعم
.
ب
بالذن
ويأخذ
،
الذنب
يغفر
فعلم أنَّ له ر ًّبا
غفرتُ
ْ
ً
َ
َ
ِ
ُ
 " . .اعم ْل ما شئت " الثالث ِة أو الرابع ِة
: 2758الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :المصدر  -مسلم :المحدث أبو هريرة :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
اعمال االنسان مهما بلغت فلن تدخله الجنة ولكن على االنسان ان ال يجاهر ويحادد ويتجرأ على هللا -
َّللا أنتَ يا رسو َل وال  :لن يُدخِ َل أحدًا عملُهُ الجنَّةَ قالوا -
ي َّإال  ،أنا وال ؟ قا َل  :ال ِ َّ ،
ورحم ٍة بِفَض ٍل َّ
وقاربوا َ
 ،فسدِدوا ِ
َّللاُ أنيتغ َّم َدنِ َ
َ
َ
سنًا فلعلَّهُ وال ،
خ
د
يزدا
ِب أن
يرا  ،وإ َّما ُمسيئ ًا فلعلَّهُ أن يَت َمنَّيَنَّ أحدُك ُم الموتَ  :إ َّما ُمح ِ
 .يَستَعت َ
ً
: 5673الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث أبو هريرة :الراوي
]صحيح[ :خالصة حكم المحدث
َّللا والأنتَ يا رسو َل  :لَن يُدخِ َل أحدًا منكُم عملُهُ الجنَّةَ قالوا -
ي َّإال  .أنا وال  :؟ ! قا َل َّ ِ
 .ورحم ٍة بفض ٍل منهُ َّ
َّللاُ أنيتغ َّمدَن َ
: 2816الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :المصدر  -مسلم :المحدث أبو هريرة :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
الرجاء بالرحمة ٦-
سهُ ع َِن ا ْلقَ ْو ِم ا ْل ُمج ِْرمِ ينَ  :قال تعالى -
فَ ِإن َكذَّبُوكَ فَقُل َّربُّ ُك ْم ذُو َرحْ َم ٍة َوا ِ
سعَ ٍة َو َال يُ َر ُّد بَأ ْ ُ

سأ َ ْكتُبُهَا ِللَّ ِذينَ يَتَّقُونَ َويُؤْ ت ُونَ َّ
الزكَاةَ َوالَّ ِذينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْ ِمنُونَ  :وقال تعالى -
سعَتْ ُك َّل َ
َو َرحْ َمتِي َو ِ
ش ْيءٍ ۚ فَ َ

ش ْيءٍ َّرحْ َمةً  :وقال تعالى -
س ْعتَ ُك َّل َ
ست َ ْغف ُِرونَ ِللَّ ِذينَ آ َمنُوا َربَّنَا َو ِ
سبِ ُحونَ بِ َح ْم ِد َربِ ِه ْم َويُؤْ مِ نُونَ بِ ِه َويَ ْ
ش َو َم ْن ح َْولَهُ يُ َ
الَّ ِذينَ يَحْ مِ لُونَ ا ْلعَ ْر َ
َ
ْ
َ
اب الجَحِ ِيم
سبِيلكَ َوق ِِه ْم َ
َو ِع ْل ًما فَا ْغف ِْر ِللَّ ِذينَ تَابُوا َواتَّبَعُوا َ
عذ َ
مهمة -
هللا سبحانه ارحم الراحمين -
الراحِ مِ ينَ  :قال تعالى -
وب إِ ْذ نَادَى َر َّبهُ أَنِي َم َّ
َوأ َ ُّي َ
ي الض ُُّّر َوأَنتَ أ َ ْر َح ُم َّ
سنِ َ
الراحمونَ -
الرح ُم َ
حمن ارحَموا من في
األرض ير َح ْمكم من في ال َّ
ِ
فمن وصلَها وصلَهُ َّ
الرحم ُن يرح ُم ُه ُم َّ
شجْنةٌ منَ َّ .
سماءِ َّ ،
َّللاُ ومن َّ
الر ِ
 .قطعَها قطعَهُ َّ
َّللاُ

: 1924الصفحة أو الرقم  -صحيح الترمذي:المصدر  -األلباني :المحدث عبدهللا بن عمرو :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
 .وهو سبحانه ال تضره المعصية وال تنفعه الطاعة -
هللا تبارك وتعالى أنَّهُ قال  : 1 -قال صلى هللا عليه وسلم -
حرمتُ ! عبادي يا " عن النبي ِ صلَّى هللاُ علي ِه وسلَّ َم  ،فيما روى عن ِ
إني َّ
َ
َّ
ْ
محر ًما  .فال تظالموا
كلكم جائ ٌع إال ! عبادي يا  .كلكم ضا ٌّل إال من هديت ُه  .فاستهدوني أهدِكم ! عبادي يا  .الظل َم على نفسي وجعلت ُه بينكم
َّ
سكُم ! عبادي يا  .من أطعمت ُه  .فاستطعموني أُطعمكم
إنكم ت ُخطئون باللي ِل
عار إال من كسوت ُه  .فاستكسوني أ ْك ُ
والنهار ! عبادي يا  .كلكم ٍ
ِ
َ
أغفر لكم
الذنوب جميعًا  .فاستغفروني
لن تبلغوا ض ُِري فتضروني  .ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني إنكم ! عبادي يا  ، .وأنا أغف ُر
َ
ُ
ب رج ِل واح ٍد منكم  .ما زاد ذلك في ملكي شيئ ًا ! عبادي يا .
أولكم وآخركم و ِإ ْن َ
لو أنَّ ! عبادي يا  .لو أنَّ َّ
وجنَّكم  .كانوا على أتقى قل ِ
سكم ِ
ب رج ٍل واح ٍد  .ما نقص ذلك من ملكي شيئ ًا
وجنَّكم  .كانوا على
أولَكم
أولَكم وآخركم  .وإ ْن َ
وآخركم  ! .عبادي يا َّ .
لو أنَّ َّ
أفجر قل ِ
َ
ِ
سكم ِ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
إنسان مسألته  .ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقصُ المِ خيَط إذا أ ْدخِ َل
وجنكم  .قاموا في صعي ٍد واح ٍد فسألوني  .فأعطيتُ كل
وإن َ
سكم ِ
ٍ
البحر
سه ! عبادي يا .
غير ذلك فال يلو َمنَّ إال نف َ
َ
خيرا فليحم ِد هللاَ  .ومن وجد َ
إنما هي أعمالكم أُحصيها لكم  .ثم أوفِيكم إياها  .فمن وجد ً
 " . .فال ت َّ
حرمتُ على نفسي الظل َم وعلى
ظالموا  .عبادي "  .وفي رواي ٍة  " :إني َّ
: 2577الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم:المصدر  -مسلم :المحدث أبو ذر الغفاري :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
ب ثَديَها تَسقي ،إذا وجدَتْ صبيًّا في السبي ِ أخذَتْه ،فألصقَتْه
ق ِد َم على النبي ِ صلَّى هللاُ عليه وسلَّم َ
ي ،فإذا امرأةٌ من السبي ِ قد تحلُ ُ
سب ٌ
تطرحَه،
النار )  .قُلنا  :ال ،وهي تق ِد ُر على أن ال َ
ي صلَّى هللاُ عليه وسلَّم َ ( :
أترونَ هذه طارحَةً ولدَها في ِ
ببَطنِها وأرضعَتْه ،فقال لنا النب ُّ
 ) . .بعبادِه من هذه بولَدِها أر َح ُم ََّللُ (  :فقال
: 5999الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث عمر بن الخطاب :الراوي
]صحيح[ :خالصة حكم المحدث
الرحمةَ يو َم خلقها -
واحدةً  ،فلو يعل ُم الكاف ُر رحمةً  ،وأرسل في خلقِه كلِهم رحمةً  ،فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحم ٍة مائةَ إنَّ هللاَ خلق َّ
ب لم يأ َم ْن من النَّ ِار
بكل الَّذي عند ِ
بكل الَّذي عند ِ
الرحم ِة لم يي ْ
هللا من العذا ِ
هللا من َّ
ْئس من الجنَّ ِة  ،ولو يعل ُم المؤمنُ ِ
ِ .
صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث أبو هريرة :الراوي
هلل -
والبهائم
واإلنس
الجن
تعطف  .واحدةً بين
وبها
والهوام  .فبها يتعاطفون  .وبها يتراحمون رحمةً أنزل منها  .رحم ٍة مائةَ إن ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ً
الوحش على ولدِها  .وأخر هللاُ تسعًا وتسعين
 .يرح ُم بها عبادَه يو َم القيام ِة  .رحمة
ُ
: 2752الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :المصدر  -مسلم :المحدث أبو هريرة :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
 .غضبِي سبقتْ رحمتي إنَّ  :هللاَ لما قضى الخلقَ  ،كتب عندَه فوقَ عرشِه إنَّ - -
: 7422الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث أبو هريرة :الراوي
]صحيح[ :خالصة حكم المحدث
الرجاء بالتوبة ٧-
هللا إنَّ  :قال صلى هللا عليه وسلم -
 .ما لم يُ
ْ
غرغر العب ِد توبةَ يقب ُل َ
: 3537الصفحة أو الرقم  -صحيح الترمذي:المصدر  -األلباني :المحدث عبدهللا بن عمر :الراوي
حسن :خالصة حكم المحدث
الشمس من -
 .مغر ِبها ،تاب هللاُ عليه من تاب قبل أن تطلُ َع
ُ
: 2703الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :المصدر  -مسلم :المحدث أبو هريرة :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث

النهار  .ويبس ُ
الشمس من -
ليتوب مسي ُء اللي ِل  .حتى تطل َع
بالنهار ،
ط يدَه
ليتوب مسي ُء
.مغربِها إن هللاَ عز وجل يبسطُ يدَه باللي ِل ،
َ
َ
ُ
ِ
ِ
:2759الصفحة أو الرقم  -صحيح مسلم :المصدر  -مسلم:المحدث أبو موسى األشعري عبدهللا بن قيس :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
تبارك وتعالى يقبَ ُل توبةَ العب ِد ما لم -
 .يُغَرغ ِْر إنَّ هللاَ َ
: 628الصفحة أو الرقم  -صحيح ابن حبان:المصدر  -ابن حبان :المحدث عبدهللا بن عمر :الراوي
أخرجه في صحيحه :خالصة حكم المحدث
الرجاء بالستر ٨-
سمِ عْتُ رسو َل هللا صلى هللا عليه وسلم يقو ُل  :إن هللاَ يُ ْدنِي المؤمنَ  ،فيَ َ
ف -
ض ُع عليه كنفَه ويَ ْ
ف َ
ذنب كذا  :أَت َ ْع ِر ُ
ست ُ ُره  ،فيقو ُل  :أت َ ْع ِر ُ
َ
قر َّره بذنوبِه  ،ورأى
 ،وأنا أغف ُِرها لك اليوم الدنيا في عليك ست َ ْرت ُها  :نفسِه أنه هلَكَ  ،قال في َ
رب  ،حتى إذا َ
ذنب كذا ؟ فيقول  :نعم .أ ْي ِ
 ، . .فيُ ْع َ
ق  ،فيقو ُل األشهاد  :هؤالء الذين كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمين
كتاب حسناتِه  .وأما
طى
الكافر والمناف ُ
ُ
ُ
: 2441الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث عبدهللا بن عمر :الراوي
]صحيح[ :خالصة حكم المحدث
!فقال موسى عليه السالم :إلهي اسقنا  :قصة موسى عليه السالم والرجل العاصي في صالة االستسقاء -
فقال هللا عز وجل :كيف أسقيكم؟ وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ أربعين سنة؟ فناد في الناس حتى يخرج من بين أظهركم؛ فبه
منعتكم المطر ،وابتليتكم بالقحط والجفاف!
فصاح عليه السالم في قومه :يأيها العبد العاصي الذي يبارز هللا منذ أربعين سنة :اخرج من بين أظهرنا؛ فبك منعنا المطر..
فنظر العبد العاصي ذات اليمين وذات الشمال ،فلم ير أحدًا خرج ،فعلم أنه المطلوب ،فقال في نفسه :إن أنا خرجت من بين هذا الخلق
افت ُضحت على رؤوس بني إسرائيل ،وإن قعدت معهم ُمنعوا ألجلي .فانكسرت نفسه ،ودمعت عينه ،فأدخل رأسه في ثيابه ناد ًما على
فعاله ،وقال :إلهي وسيدي :عصيتك أربعين سنة ،وأمهلتني .وقد أتيتك طائعًا فاقبلني ،وأخذ يبتهل إلى الخالق تبارك وتعالى ،فلم
مدرارا  -فعجب موسى عليه السالم وقال:
يستتم الكالم حتى ارتفعت سحابة بيضاء ،فأمطرت كأفواه القِرب  -أي انهمر منها الماء
ً
!إلهي :سقيتنا ،وما خرج من بين أظهرنا أحد ،فقال هللا تبارك وتعالى :يا موسى سقيتكم بالذي به منعتكم
!فقال موسى عليه السالم :إلهي أرني هذا العبد الطائع
فقال تعالى وجل وعز :يا موسى إني لم أفضحه ،وهو يعصيني ،أفأفضحه وهو يطيعني!؟
ث على أن العصاة من المؤمنين في القيامة على قسمين :قسم تكون معصيتُه مستورة ً في " -:قال ابن حجر -رحمه هللا -
د َّل مجموع األحادي ِ
.أي يفض ُحه بين الناس وال يستره "الدنيا ,فهذا الذي يسترها هللا عليه في القيامة ،وقس ٌم تكون معصيته مجاهرة ,فهو بخالف ذلك
الرجاء عند الموت ٩-
هللا ! وإنِي أرجو  :قال ؟ تجدُكَ كيف دخل النبي صلى هللا عليه وسلم على شاب وهو يحتضر فقال -
 ،فقال ذنوبي
أخاف هللاَ يا رسو َل ِ
ُ
َ
َّ
ُ
يخاف
ا
م
م
ه
ن
م
وأ
،
يرجو
ما
هللا
ه
أعطا
إال
وطن
م
ال
هذا
ل
مث
في
د
عب
ب
قل
في
عان
ال
هللا
ٍ
 . .رسو ُل ِ
يجتمِ
ُ
ُ
َّ
َّ
ِ
َ ِ
ِ
ِ
ُ
: 3383الصفحة أو الرقم  -صحيح الترغيب:المصدر  -األلباني :المحدث أنس بن مالك :الراوي
حسن صحيح :خالصة حكم المحدث
—
:أحمد قال معاذ بن جبل  -رضي هللا عنه  -عند موته كما جاء في "حلية األولياء" وكتاب "الزهد" لإلمام
مرحبا ً بالموت ،زائر مغب ،حبيب جاء على فاقة ،اللهم كنتُ أخافك فأنا اليوم أرجوك ،اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول "
.البقاء فيها لجري األنهار وال لغرس األشجار ،ولكن لظمأ الهواجر ،ومكابدة الساعات ،و مزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر

الرجاء بالجنة ١٠-
ق وإن َمن أنَّهُ أ ُ َّمتَك بش ِْر  :أتاني جبري ُل فقال  :قال صلى هللا عليه وسلم -
سر َ
شركُ با ِ
هلل شيئ ًا د َخ َل الجنَّةَ  ،قُلتُ  :يا ِجبري ُل ! وإن َ
ماتال يُ ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
مر
خ
ال
ب
َر
ش
وإن
،
م
ع
ن
:
قال
؟
ى
ن
ز
وإن
س
وإن
:
ق
،
م
ع
ن
:
قال
؟
ى
ن
ز
وإن
سر
وإن
:
ق
،
م
ع
ن
:
ال
ق
َ .زنَى ؟
لتُ
لتُ
َرقَ
قَ
َ
َ
َ
ِ َ
َ
َ
: 66الصفحة أو الرقم  -صحيح الجامع:المصدر  -األلباني :المحدث أبو ذر الغفاري :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
 .ال إله إال هللاُ  ،دخل الجنَّةَ كالمِه آخ ُر كان من - -
: 6479الصفحة أو الرقم  -صحيح الجامع:المصدر  -األلباني :المحدث معاذ بن جبل :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
كانآخر َمن لَقِنوا موتاكم ال إلهَ إال هللاُ  ،فإنَّ -
َّهر  ،وإن أصابَه قب َل ذلك ما أصابَه كالمِ ه
 .ال إلهَ إال هللاُ عند المو ِ
َ
ت دخ َل الجنةَ يو َما الد ِ
: 5150الصفحة أو الرقم  -صحيح الجامع:المصدر  -األلباني :المحدث أبو هريرة :الراوي
صحيح :خالصة حكم المحدث
االخيرة ١١-
الرجاء بالطاعات وان كانت قليله او صغيره فما تراه انت عمالً صغيرا قد يكون عند هللا كبير -
هللا  ،ال يُلقي لها ً
ت  ،بالكلم ِة ليتكلَّ ُم العب َد إنَّ  :قال صلى هللا عليه وسلم -
من بالكلم ِة ليتكلَّ ُم وإنَّالعب َد من
باال  ،يرفعُه هللاُ بها درجا ٍ
رضوان ِ
ِ
باال  ،يهوي بها في جهن َمَّ
هللا  ،ال يُلقي لها ً
 .سخطِ ِ
: 6478الصفحة أو الرقم  -صحيح البخاري:المصدر  -البخاري :المحدث أبو هريرة :الراوي
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أن ت ُِفر َ
ُكل َم أخاكَ ووج ُهكَ إلي ِه مِ ن  ،ولَو ْ
ستَقي  ،ولَو ْ
عروف مِ ن تحق َِرنَّ ال  :قال صلى هللا عليه وسلم -
غ شيئ ًا ال َم
أن ت ِ
د ْل ِوكَ في إناءِ ال ُم ْ
ِ
أجرهُ مِ ن ُمنبَس ٌ
اإلزار  ،فإنَّهُ
ال َم ْخيل ِة  ،وال يح ُّبها هللاُ  ،وإن امر ٌؤ شت َمكَ بما يعل ُم فيكَ  ،فال ت ْ
ط  ،وإيَّاكَ وإسبا َل
شت ُ ْمهُ بما تعل ُم في ِه ؛ فإنَّ َ
ِ
 .قالَهُ َمن لكَ  ،ووبالَهُ على
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ي من بغايا بني إسرائي َل َ ،
فنزعَت  :قال صلى هللا عليه وسلم -
بركيَّ ٍة  ،كاد يقتُلُه
،ف َ
كلب يُطِ ُ
سقَتْه ُموقَها بينما ٌ
يف َ
ُ
العطش  ،إذ رأَتْه بغ ٌّ
 .فغُفِر لها به
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بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في (( :عن أبي هريرة  -رضي هللا عنه  -أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -قال -
.الطريق ،فأ َّخره ،فشكر هللا له فغفر له))؛ متفق عليه

خيرا ق ُّ
ً
ْ
الناس كان إنَّ
ط،و-
هللا يتجاو ُز عنا  .يُداي ُن
س َر و
سر  ،و اتركْ ما َ
ع ُ
 ،فيقو ُل لرسولِه ُ :خ ْذ ما تي َّ
َ
رجال لم يعم ْل ً
تجاوز  ،لعل َ
ُ
ْ
ُّ
ُ
خيرا قط ؟ قال
الناس لي غال ٌم  ،و كنتُ أدايِ ُن كان ال  ،إال أنه  :فلما هلك قال هللاُ له  :هل عملتَ
فإذا بعثت ُه يتقاضى قلتُ له  :خذ ما ،
َ
ً
ْ
ُ
يتجاوز عنا  .قال هللاُ تعالى  :قد تجاوزتُ عنك
هللا
لعل
،
تجاوز
س َر  ،و
س َر  ،و اتركْ ما َ
ع ُ
 .تي َّ
َ
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فائدة الرجاء ١٢-
في الحرب ١-
علِي ًما  :قال تعالى -
َّللاُ َ
َو َال ت َ ِهنُوا فِي ا ْب ِتغَاءِ ا ْلقَ ْو ِم ۖ ِإن تَكُونُوا تَأْلَ ُمونَ فَ ِإنَّ ُه ْم يَأْلَ ُمونَ َك َما تَأْلَ ُمونَ ۖ َوت َ ْر ُجونَ مِ نَ َّ ِ
َّللا َما َال ي َْر ُجونَ ۗ َوكَانَ َّ
َحكِي ًما
ترجون من هللا ما ال يرجون -
عمر :ال سوا َء ،قَتالنا في الجنَّ ِة وقتالكُم في النَّ ِار قال -
.
ُ
َّللا للشَّهي ِد -
ب
ْبر ،لَهُ يُغفَ ُر خصا ٍل ستُّ عن َد َّ ِ
في َّ
أو ِل دَفع ٍة من دمِ هِ ،ويَرى مقع َدهُ منَ الجنَّةِ ،ويُجا ُر من عذا ِ
القبر ،ويأم ُن منَ الفزعِ األَك ِ
ِ
َ
َّ
َّ
َّ
ً
سبعينَ
منَ
إنسانا من أقاربِ ِه
العين ويُشف ُع في
الحور
ج
اإليمان،
 .ويُحلى ُحلة
ويزو ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
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فس مح َّم ٍد ب َيدِه ،ما مِ ن َك ْل ٍم  :قال صلى هللا عليه وسلم -
دم هللاَِ ،
َّإال جاء يو َم القيا َم ِة كهيئَتِه حين ُكلِم ،لَونُه لونُ ٍ
سبي ِل في يُ ْكلَ ُم والَّذي نَ ُ
.وريحُه مِ سكٌ
ومن فائدته اتباع السنة -
ِيرا  :قال تعالى -
سو ِل َّ ِ
َّللا أ ُ ْ
س َوةٌ َح َ
لَّقَ ْد كَانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
سنَةٌ ِل َمن كَانَ ي َْرجُو َّ
َّللا َكث ً
َّللاَ َوا ْلي َْو َم ْاْلخِ َر َوذَك ََر َّ َ
والذي ال يرجو هللا يغضب منه ويكون مصيره النار والعياذ باهلل -
ار بِ َما ) (7إِنَّ الَّ ِذينَ َال ي َْر ُجونَ ِلقَا َءنَا َو َرضُوا بِا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوا ْط َمأَنُّوا بِهَا َوالَّ ِذينَ ُه ْم ع َْن آيَاتِنَا َ
غافِلُونَ  :قال تعالى -
أُولَئِكَ َمأ ْ َوا ُه ُم النَّ ُ
سبُونَ
كَانُوا يَ ْك ِ
الدعاء ان يرزقنا هللا الرجاء -
:كا ن عمر بن عبد العزيز رحمه هللا تعالي يدعو ربه مناجيا ً قايالً -
اللهم إني أطعتك في أحب األعمال إليك التوحيد ولم أعصك في أبغضها إليك الشرك فأغفر لي ما بين ذلك(
اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم  ,وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجز  ,فكم تتقرب إلي بالنعم مع غناك عني  ,وكم
أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك  ,يا من إذا وعد وفى  ,وإن أوعد فإن شاء بفضله عفا  ,أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا
أرحم الراحمين
 :قال ابو النواس -
ع ُ
َثرةً
ب ِإن َ
ظ َمت ذُنوبي ك َ
يا َر ِ
َفوكَ أَع َ
ظ ُم
فَلَقَد َ
علِمتُ بِأَنَّ ع َ
س ٌن
إِن كانَ ال يَرجوكَ إِال ُمح ِ

جر ُم
فَبِ َمن يَلوذُ َويَستَجي ُر ال ُم ِ
ب كَما أ َ َمرتَ تَض َُّرعا ً
أَدعوكَ َر ِ
فَ ِإذا َردَدتَ يَدي فَ َمن ذا يَر َح ُم
الرجا
ما لي إِلَيكَ َوسيلَةٌ إِال َ
َوجَمي ُل عَف ِوكَ ث ُ َّم أَني ُمس ِل ُم
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

