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ىل لليأس مكان إذاً؟

هل لليأس مكان إذاً
للجانب العاطفي يف حياة اإلنسان أثره غًن ادلنكور ،فاإلنسان عقل وقلب وجسد ،وليس يتحقق لو
توازن يف حياتو إال أن يتعهد ىذه الثالثة مجيعاً خبالص االىتمام ،وكثًن العناية ،فما تعلق جبانب العقل
كان لزاماً على اإلنسان أن يالحقو بصنوف ادلعرفة والعلوم ،وما تعلق باجلسد كان لزاماً عليو أن يتعهده
دبختلف جوانب الرعاية أيضاً ،من توازن الغذاء ،وأداء منتظم للرياضة ،وحسن اختيار الدواء عند السقم،
وما تعلق بالقلب – وىو بيت القصيد – كان لزاماً عليو أن يتعهده ىو اآلخر دبا يصلحو ،ويبقي عليو
سادلاً معاىف.
وضلن ال نعين بالقلب ىنا – بداىة – تلك العضلة من اللحم اليت تؤذن باستمرار احلياة كلما
تابعت وظيفتها يف ضخ ألتار الدم وتدويرىا ،بل نعين ذلك اجلزء من الكيان النفسي لإلنسان ادلسؤول
عن توقد ادلشاعر فيو دبختلف أنواعها من حب وميل وتعلق ،وكره وبغض وضغينة ،وحسد وحقد وغل،
وخوف ورىبة ،وتعظيم وإكبار ....
ومعلوم أن الفضيلة ىي الوسط بٌن الطرفٌن ،فقليل من احلب والبغض والكره واخلوف ،بل واحلسد
مطلوب ،واإلفراط يف ذلك كاإلفراط يف الطعام يورث الكسل واخلمول بدل النشاط واالنطالق ،أو
كاإلفراط يف تناول الدواء يسبب مزيداً من األمراض فينقلب "السحر على الساحر".
ومن اجلدير ذكره أن اإلسالم – وىو الدين اخلامت الذي جاء منظماً حلياة البشر من ألفها إىل يائها
وما بعدىا – إمنا جعل لكل واحد من الثالثة السابقة تشريعات خاصة متكاملة ،تُستمد بطبيعة احلال
من مصادره األصيلة متمثلة بالكتاب الكرمي ،والسنة النبوية ادلشرفة ،وما متخض عنهما من مصادر
التشريع ادلختلفة ادلعلومة لدى أىل االختصاص.
ولست أنوي يف ىذه الكلمات القليلة أن أعرض لكل تلك التشريعات – على أمهيتها ،فإن ذلك
قد يتطلب اخلوض يف معظم أحكام الشريعة إن مل نقل كلها ،ولكين قصدت من كتابة ىذا ادلقال
اإلشارة إىل جزء خطًن شلا جاء اإلسالم بو ليحقق التوازن فيما جييش يف نفس ادلؤمن من مشاعر.
وقبل ذلك ،ال بد من معرفة أن اإلسالم إمنا يربط كل ما حييا اإلنسان فيو باهلل وباليوم اآلخر ،فهو
إذا تأمل يف النجوم وما خلفها من ذلك الكون الفسيح الغامض ،وما فيو من عجائب التنظيم ،ودقائق
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التدبًن انربى لسانو مسبحاً هلل ذاكراً لو جل يف عاله ،وإذا أكل فامتألت ادلعدة من الطعام أحس بفضل
اهلل عليو فارتفع على لسانو شكر اهلل ومحده على نعمو ،وإذا ما أعجبو وأهبره صعود الفسيلة الصغًنة
ومناؤىا لتصبح شجرة متكاملة اجلذع واألغصان واألوراق والثمار تذكر بعث الناس يوم القيامة وخروجهم
من األجداث ....وىكذا شأن ادلؤمن يف سائر أحوالو أن يظل متذكراً دلواله ،مراقباً لو يف مجيع أحوالو.
لذا كان من البديهي أن يربط اإلسالم مشاعر اإلنسان ادلسلم كذلك باهلل ،وأن جيعل حب اهلل
أساساً لكل زلبوب ،وأن جيعل مشاعر الرغية دبا وعد بو سبحانو من نعيم ،والرىبة شلا توعد بو من
عذاب مسيطرة على كيانو ونفسو ،وعلى تصرفاتو وأقوالو ،ذلك يف أحوال اإلنسان العادية فما بالك إذا
كان متلبساً بطاعة ،أو واقفاً ألداء فريضة؟ ال شك أن مثل ىذه ادلشاعر ينبغي أن تظل – من باب أوىل
َّه ْم َكانُوا يُ َسا ِرعُو َن ِيف
 ىي سيدة ادلوقف طيلة فرتة العبادة ،فذلك ىو اخلشوع ،وبو يناط الثواب{ :إِن ُْ ِ
ِِ
ٌن}.
اخلَْي َرات َويَ ْدعُونَنَا َر َغباً َوَرَىباً َوَكانُوا لَنَا َخاشع َ
إذا علم ىذا ،فلنبدأ بشرح ما ضلن بصدده.
إن مقارنة بسيطة يقوم هبا اإلنسان بٌن ما يتلقاه يف يومو ،بل يف كل نفس من أنفاس حياتو ،من
نعم اهلل عليو وإفضالو سبحانو ،وبٌن ما يقدمو العبد لربو – إن صح التعبًن -من الطاعة والعبادة  -واليت
غالباً ما يعرتيها النقص والسهو  -تظهر مدى تقصًننا ضلن العبيد ادلخلوقٌن يف حق ادلوىل تبارك وتعاىل،
ذلك إذا سلمنا أننا أصحاب الفضل يف أداء ىذه العبادات ،وأن منبع القوة ذلذا األداء كامن فينا،
فكيف إذا كان أداؤنا ىذا ليس إال مظهراً آخر من مظاىر فضل اهلل علينا؟وكيف إذا كانت القوة اليت
نتكئ عليها يف ذلك ليست إال واحدة من ماليٌن غًن منتهية من النعم اليت نتلقاىا صباح مساء من
ادلعطي الكرمي تباركت أمساؤه؟
ومن َث ،فإن قبول اهلل عز وجل الطاعة من ادلؤمن وجزاءه عليها باألجر وادلثوبة ليس إال وجهاً آخر
من وجوه تلك النعم اليت ال يعدىا عاد مهم عد وأحصى ،إذ ىو سبحانو من أذن لو فعلمو كيف يعبده،
ث ىو من أمده بالقوة واإلرادة لينفذ ما تعلم!
ومن َث ،فإن العبد بٌن رجاء أن يتقبل اهلل منو ما وفقو إليو من صنوف الطاعة والعبادة ،وبٌن خوف
َّ ِ
ين يُ ْؤتُو َن َما
أن تُرد عليو بسبب تقصًنه وجحوده ،وذلك شيء من معاين قول اهلل جل جاللوَ { :والذ َ
آتَوا َّوقُلُوبُ ُه ْم َوِجلَةٌ أَن َُّه ْم إِ َىل َرههبِ ْم َر ِاجعُو َن}.
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ولننظر اآلن ،ىل تعد مشاعر الوجل ىذه باعثاً على اإلحباط الذي يدعيو البعض ،وينسبون سببو
إىل ىذه اآلية وأمثاذلا ؟؟ ىل ذلذا عالقة بقول بعضهم" :إننا يف ىذا العصر – عصر الفساد وادلعاصي –
ال ديكن أن ندخل اجلنة ...كيف وضلن نتقلب يف محأة ادلعاصي كلما تقلبنا يف سلتلف شؤون حياتنا"!!
إذاً ما احلل؟ جييب اإلخوة اليائسون" :احلل أن يستمتع الواحد منا ما أمكنو يف ىذه الدنيا ،وأال يرىق
نفسو بكثرة الطاعة والعبادة ،فالنتيجة واحدة :إىل النار وال مفر"!!
أال ترون أيها السادة أن ىذا اإلفراط ىنا ،يقابلو  -وعلى طرف النقيض منو -تفريط لدى أناس
جيعلون من رمحة اهلل تبارك وتعاىل ومغفرتو مربراً – والعياذ باهلل – القرتافهم اآلثام ،ووقوعهم يف ادلوبقات
"وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا واهلل أمرنا هبا قل إن اهلل ال يأمر بالفحشاء
أتقولون على اهلل ما ال تعلمون" ؟؟
والنتيجة يف كال احلالٌن تضييع حلدود اهلل ،وارتكاس يف ادلعاصي وادلوبقات!!
واحلق أن التوسط ىو احلل ،فاإلفراط يف مشاعر اخلوف والرىبة ىو اليأس الذي قال فيو تبارك
ِ
َس ِمن َّرْو ِح اللّ ِو إِالَّ الْ َق ْوُم الْ َكافُِرو َن} يوسف ، 87والتفريط يف ذلك ىو األمن من
وتعاىل{ :إنَّوُ الَ يَْيأ ُ
اخل ِ
ِ
ِ
ِ
اس ُرو َن }
مكر اهلل وعقابو الذي قال فيو{ :أَفَأَمنُواْ َمكَْر اللّو فَالَ يَأْ َم ُن َمكَْر اللّو إِالَّ الْ َق ْوُم َْ
األعراف.99
ث إن من احملال أن يكون مصًن األتقياء الربرة ىو ىو مصًن العاصٌن الفجرة ،مهما كان العصر
ِ
ِِ
ف
ٌنَ ،ما لَ ُك ْم َكْي َ
ٌن َكالْ ُم ْج ِرم َ
الذي ينتمون إليو ،أما قال اهلل تبارك وتعاىل{ :أَفَنَ ْج َع ُل الْ ُم ْسلم َ
َرب ُكمو َن} أما وبخ القرآن أصحاب ىذا الظن بقولو{ :أًم ح ِس َّ ِ
السيهئ ِ
ات أّن َّْصل َعلَ ُه ْم
اجتَ َر ُحوا َّ َ
ين ْ
ْ ُ
ب الذ َ
ْ َ َ
َكالَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
اىم َوشلََاتُ ُه ْم َساء َما َْحي ُك ُمو َن} اجلاثية21
َ َ ََ
الصاحلَات َس َواء َّْزليَ ُ
لقد وعد اهلل ادلتقٌن جنات ذبري من ربتها األهنار ،وتوعد ادلعاندين ناراً طعام أىلها الزقوم ،وشراهبم
اجلن َِّة الَِّيت و ِع َد الْمتَّ ُقو َن فِيها أَنْهار همن َّماء َغ ًِن ِ
آس ٍن وأَنْ َه ٌار ِمن لََّ ٍ
ْ
ب َّملْ يَتَ غَيَّ ْر طَ ْع ُموُ
َ ٌَ
فيها احلميمَ { :مثَ ُل َْ
َ
ُ ُ
وأَنْهار همن َخَْ ٍر لَّ َّذةٍ لهلشَّا ِربٌِن وأَنْهار همن عس ٍل ُّمصفِّى وَذلم فِيها ِمن ُك هل الثَّمر ِ
ات َوَم ْغ ِفَرةٌ همن َّرههبِ ْم َك َم ْن
َ َ َ ٌ ْ َ َ َ َ ُْ َ
َ ٌَ ْ
ََ
ِ
ِ
اءى ْم} زلمد.15
ُى َو َخال ٌد ِيف النَّا ِر َو ُس ُقوا َماء َمحيماً فَ َقطَّ َع أ َْم َع ُ
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وادلتتبع ألسلوب القرآن جيده مليئاً هبذا التوازن العجيب الذي يبثو يف نفس تاليو ،وديكننا متابعة ىذا
األسلوب على سبيل ادلثال يف خواتيم سورة الدخان ،ومستهل سورة الطور ،بل يف سائر آيات الكتاب
الكرمي.
لذا فمن ادلستقبح أن يستويل الشيطان على رأس أحدنا ويقنعو بأن ال جدوى من كل الطاعات
وادلربات ،وأن مآل األتقياء والفجار يف ىذا العصر إىل النار ،ث يأيت ليزعم أنو إمنا استقى ىذا ادلعىن
ادلغلوط من كتاب اهلل تعاىل!! كال بل ما ىو إال باب من أبواب الشيطان وحبل من حبالو يتصيد بو من
متيل نفوسهم إىل التشديد ،كما تصيد  -من قبل  -من متيل نفوسهم إىل االستهتار و"التيسًن"
ادلغشوش.
تقبل بسبب سهو منو أو
إن شأن من امتأل قلبو دبشاعر الرىبة واخلوف من أن ترد عليو أعمالو فال َ
تقصًن ،أن يزداد هلل طاعة وعبادة لو ،وأن جيتهد يف مزيد من اخلشوع واإلخالص،ال سيما وأنو يؤمن بأن
كالم اهلل صدق ،ووعده حق ،وأن إرادتو – سبحانو – نافذة ،وقد توالت الوعود اإلذلية لألتقياء األبرار
أن مصًنىم جنات خالدين فيها ،ومع ىذه الوعود القاطعة ال يتصور إخالل هبا أو اعرتاض ألحد
عليها ،كيف وىي صادرة عن العلي القدير جل جاللو؟ ":ومن أويف بعهده من اهلل"؟
بقي أن نتساءل اآلن  :أحقاً ما يقولو اإلخوة ادلتشائمون أننا يف عصر مزر إىل ىذه الدرجة ،حبيث
ال ديكن معها أن يوجد أناس من ىؤالء األتقياء أو على األقل من الناجٌن يوم القيامة؟
ويف اإلجابة عن ىذا نقطتان ،مها:
إن القول هبذا – وعلى طريقة الرياضيٌن يف نقض الفرض – يستلزم أن اهلل جل جاللو قد كلف
أفراداً من األمة – وىم أىل ىذا العصر  -دبا ال يطيقون ،ومحلهم ما ال يستطيعون إىل فعلو سبيالً،
ف اللّوُ نَ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها}.
وىذه سلالفة صرحية لكالم اهلل ادلبٌن{ :الَ يُ َكله ُ

ث إن القول هبذا يتضمن يف ثناياه اهتاماً هلل – حاشاه سبحانو – باجلهل!! وكأن اإلخوة ىؤالء قد
علموا ما مل يعلمو اهلل من أن عصراً سيأيت يتسحيل معو تطبيق شريعة اإلسالم والتزام ادلسلمٌن هبا ضرباً
من ادلستحيل ،ويصبح محل الناس عليها وأمرىم هبا نوعاً من التعجيز!!
اك إَِّال َكافَّةً لهلن ِ
َّاس بَ ِشًناً َونَ ِذيراً}.
واهلل عز وجل يقولَ { :وَما أ َْر َس ْلنَ َ
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ولو أن اهلل علم – وىو بكل شيء عليم – أن مثل ىذا العصر ادلتوىم سيأيت القتضت حكمتو
سبحانو وتعاىل أال جيعل زلمداً – صلى اهلل عليو وسلم – خامت النبيٌن ،وأال تكون شريعتو خامتة
الشرائع ،بل أن جيعل ذلذا العصر وأشباىو نبياً خيفف على الناس ويضع عنهم بعض ما أثقلوا بو من كثرة
التكاليف وادلشاق ،وذلك على غرار ما رأينا من بعثة سيدنا عيسى عليو الصالة والسالم حٌن قال
ِ
ض الَّ ِذي ُحهرَم َعلَْي ُك ْم} ،أو كما أخربنا ربنا عن بعثة النيب زلمد صلى اهلل عليو
لقوموَ { :وِألُح َّل لَ ُكم بَ ْع َ
ت َعلَْي ِه ْم} ،ولكن ذلك كلو مل يكن ،فمحمد صلى
صَرُى ْم َواألَ ْغالَ َل الَِّيت َكانَ ْ
وسلمَ { :ويَ َ
ض ُع َعْن ُه ْم إِ ْ
اهلل عليو وسلم خامت النبيٌن ،وشريعتو خامتة الشرائع ،أحكامها كاحملجة البيضاء ليلها كنهارىا ،تطبيقها
يف متناول كل إنسان سليم الفطرة والعقل ،حر اإلرادة والتفكًن ،مهما كان العصر أو ادلكان الذي ينتمي
إليهما.
ولست أسعى من ىذا الكالم أن أهتم أحداً يف دينو أو صحة عقيدتو ،كال! بل ىو رلرد ربذير من
مغبات كليمات ال يلقي ذلا اإلنسان باالً ،لردبا أوردتو ادلهالك.
ولكن اإلنصاف يدفعنا إىل القول إننا يف زمان ال ضلسد عليو ،ولكن احلل – بداىة  -ليس يف
التفلت الكامل من االلتزامات الشرعية كما قال اإلخوة ادلتشائمون ،إمنا يف مزيد من التمسك بدين اهلل،
يف مزيد من العلم بو ،يف مزيد من العمل بو ،يف مزيد من الدعوة إليو ،يف مزيد من الدافاع عنو ،يف مزيد
من الصرب ،وقد أرشد النيب صلى اهلل عليو وسلم أمتو إىل ادلوقف األمثل الذي عليهم أن يتمسكوا بو
زمن الفنت واحملن – وما أقرب زماننا إليو – فقال عليو الصالة والسالم" :فإن من ورائكم أياماً الصرب
فيهن مثل القبض على اجلمر".
وللعاملٌن يف مثل ىذه الظروف حساب خاص من األجر" :للعامل فيهن مثل أجر َخسٌن رجالً
يعملون مثل عملكم"[ .رواه الرتمذي وقال :حديث حسن غريب]
الصالَةِ َوإِن ََّها لَ َكبِ ًَنةٌ إِالَّ َعلَى
الص ِْرب َو َّ
استَعِينُواْ بِ َّ
وإن يف الصرب دلندوحة عن العجز واليأسَ { :و ْ
ْ ِِ
ٌن}.
اخلَاشع َ
واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات.
وكتبو زلمد ادلسافر
5

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

زلمد ادلسافر

ىل لليأس مكان إذاً؟

يف دمشق احملروسة أدام اهلل عليها األمن واإلديان.
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