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 حنن بني الرجاء واليأس
  2021غسطس أ 15خبار الخليج بتاريخ أ ةدجري يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

  ؟ الساعة اقتربت هل

 اليوم البشر ألسن على تتردد التي األسئلة أكثر من ُيعد السؤال هذا ربما

 الطين زاد ومما بعد، تنجلِ لم أنها إال الجائحة تنجلي أن انتظار طول بعد

 العالم، من أرجاء عدة في تنتشر بدأت التي والحرائق الكوارث تلك كل بلة

 يتزايد وتارة هناك، العالم من مناطق تجتاح الجفاف كارثة نشاهد فتارة

 غير في األخرى المناطق بعض في األمطار من كبيرة كميات هطول

 واليابس األخضر على أتت التي الحرائق تلك كل مؤخرًا وربما موسمها،

 .الدول بعض في

 المرة هذه ولكن الطرق أخرى مرة يعيدون الكثيرون بدأ ذلك على وبناء

 يريدون وكأنهم المناخ، تغير ظاهرة ناقوس على مزعجة وبصورة بل بقوة

 النهاية إلى سائر العالم أن ويوهمونهم اليأس إلى البشرية يقودوا أن

 هذه تروج في يسهم ما وإنما فحسب ذلك ليس واالنقراض، والهالك

 واألوروبية الهوليودية والمسلسالت األفالم من العديد إنتاج هو الفكرة

 والبشرية العالم أن للمشاهد تحكي أن المتاحة الوسائل بكل تحاول التي

 فإن المقابل، وفي .واالنحدار واألنانية واالستهالك الجشع قمة بلغت قد
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 أجل من المفتوحة األفواه تلك لكل الغذاء توفر أن عاجزة األرضية الكرة

 أن المروجون هؤالء وجد لذلك للبشر، الحياة مستلزمات وكل الغذاء توفير

 سكان عدد نصف على القضاء يتم أن البشرية على للحفاظ طريقة أفضل

 رفاه في البقية يعيش أن مقابل في جسديًا الضعفاء هم وبالذات األرض

 دور يأخذوا أن حقهم ومن ذلك فعل حقهم من أن هؤالء فتوهم وسعة،

 .يموت ومن يعيش من تحديد في وتعالى سبحانه اهلل

 القديمة األقوام بعض ذكر على أتوا األقاويل تلك كل هؤالء يبرهن وحتى

 مثل الطبيعية والكوارث الظواهر ببعض سبحانه اهلل أبادها التي

 سلطوا وإنما فحسب ذلك ليس ذلك، إلى وما والرياح والمطر الطوفان

 فرعون منذ العالم حكموا الذين الطغاة من العديد على الكاشفة األضواء

 بأقل سبحانه اهلل أهلكهم وكيف ماتوا وكيف وغيرهم، والنمرود

 شابه ما أو الغرق أو البعوضة مثل الحياة، ميزان في ثقالً الحية الكائنات

 .ذلك

 على جاثية كورونا جائحة بقاء فترة طول بغالف هذا كل ُيغلف وعندما

 ويذكر ذكر ما كل فإن البشرية، والعقول القلوب على بل ال األرضية الكرة

 أن إلى ألوانها وتتقلب باستمرار، وتدق تدق النفوس في يبقى وسيذكر

 العقول تبدأ عندئذ منتهاه، اليأس يبلغ وحتى القبيح، األسود اللون تبلغ

 خالل القيامة ستقوم هل ؟ النهاية نحو سائرون نحن فعالً هل :تتساءل

 ؟ الفترة هذه
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 شك ال أيمانًا نؤمن ونحن النهاية، وال القيامة يوم حقيقة ننكر ال ونحن

 تلك أن أيضًا به نؤمن الذي ولكن النهاية، نحو سائر الكون أن فيه

 بعض لها وضع كان وإن البشرية عن سبحانه اهلل أخفاها النهاية

 أشراط نجد هل ولكن فيه، الخوض نريد ال آخر أمر وهذا والدالئل، األشراط

 ؟ اليوم ودالئلها الساعة

 هذه حتى ولكن حق، وهذا بكلمة األكوان يدمر أن يمكنه سبحانه اهلل إن

 القرآن في سبحانه اهلل ذكرها ألسباب وإنما اعتباطًا تأتي ال الكلمة

 الذي هو اإليمان وهذا بها، ونؤمن كلنا نعرفها حقيقة وهذه الكريم،

 النار تلك دخل الذي السالم عليه إبراهيم سيدنا مع نقف يجعلنا

 النار خالق سبحانه اهلل أن رجاءه ولكن النار يخاف ال ألنه ليس العظيمة

 قومها أمام السالم عليها مريم السيدة مع نقف نواميسها، يبطل سوف

 غير من مباشرة والدته بعد السالم عليه عيسى سيدنا حاملة آتية وهي

 ولكن األلقاب، بأقبح تنعت أن أو خائفة ليست ألنها ليس وجل أو خوف

 ثبت الذي وهو البشر هؤالء كل من حاميها وتعالى سبحانه اهلل أن رجاءها

 السالم عليه أيوب سيدنا ثبات، بكل قومها نحو تسير وجعلها أرجلها

 سيدنا أمراضه، كل من لتشفيه سبحانه اهلل من رحمة تأتيه أن ييأس لم

 عليه يوسف سيدنا له يعيد أن سبحانه اهلل من يرجو كان يعقوب

 بطن في وهو السالم عليه يونس سيدنا يستسلم لم لماذا السالم،

 صلى اهلل رسول سيدنا رفض لماذا ؟ والمحيط البحر ظالم وفي الحوت

 باهلل تؤمن لم التي األقوام بتدمير الجبال ملك يقوم أن وسلم عليه اهلل
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 من يخرج أن اهلل من يرجو كان وسلم عليه اهلل صلى ألنه ؟ سبحانه

 .سبحانه باهلل يؤمن من أصالبهم

 الخيبة على واألمل اليأس، على الرجاء ونيقدم كانوا وغيرهم هؤالء كل

 ؟ أولئك من أو هؤالء من نحن فهل واإلحباط، والضجر القنوط أو

 باهلل الظن حسن إلى تدعو التي اآليات من الكثير الكريم القرآن وفي

 التي اآلية تلك هي رجاءً اآليات أكثر من ربما واإليجابية واألمل سبحانه

 الََّذِينَ عِبَادِيَ يَا" وجل عز فيها يقول الذي 53 اآلية – الزمر سورة في ذكرت

 َجمِيعًا الذَُّنُوبَ يَغْفِرُ اللََّهَ إِنََّ اللََّهِ َرحْمَةِ مِنْ تَقْنَُطوا لَا أَنْفُِسهِمْ عَلَى أَسْرَفُوا

 ."الرََّحِيمُ الْغَُفورُ هُوَ إِنََّهُ

 أن الصَّحيحينِ ففي وجل، عز برحمته إيماننا من يأتي اهلل برجاء وإيماننا

 خلقَها يومَ الرَّحمةَ خلقَ اللَّهَ إنَّ" :قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 الدَّابَّةَ إنَّ حتَّى الخلقُ يتراحمُ فبِها واحدةً رحمةً منْها أنزلَ رحمةٍ مائةَ

 وتسعينَ تسعًا عندَهُ واحتبسَ الرَّحمةِ تلكَ من ولدِها عن حافرَها لترفعُ

 ."عبادَهُ  ِبها فرحِمَ تلكَ إلى هِذهِ جمعَ القيامةِ يومُ كانَ فإذا رحمةً

 رَْحمَةٍ ِمئَةَ لَِلَّهِ إنََّ" :قال والسالم الصالة عليه أنه مسلم صحيح رواية وفي

 فَبِهَا وَالْهَوَامَِّ، وَالْبَهَائِمِ وَاإلِنْسِ الجِنَِّ بيْنَ وَاحِدَةً رَْحمَةً منها أَنْزَلَ

 اللََّهُ وَأَخََّرَ وَلَدِهَا، علَى الوَْحشُ َتعْطِفُ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا يَتَعَاطَُفونَ،

 ."القِيَامَةِ يَومَ عِبَاَدهُ بِهَا يَرْحَمُ رَْحمَةً، وَِتْسعِينَ تِْسعًا
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 وإن حتى البشرية، على يحافظ أن سبحانه اهلل من برحمة اليوم ورجاءنا

 هكذا أو البشرية على القضاء بمحاولة المغرضون وقام الدنيا أدلهمت

 ستنتشر التي هي سبحانه اهلل فرحمة المؤامرة، نظرية أصحاب يقول

 .ذن اهللإب ،أخرى مرة البشرية وتنتصر األرضية، الكرة أرجاء على

 عدة السفينة وأمضت بحرية، رحلة في يوم ذات سافرا زوجين أن يروى

 وهاجت البحر ثار األيام تلك وبعد وسكينة، هدوء بكل البحر في أيام

 مضادة فالرياح عليها، ومن فيها بمن السفينة تغرق فكادت العاصفة،

 .هائجة واألمواج

 قائد حتى الركاب كل بين والخوف الذعر وانتشر بالمياه، السفينة امتألت

 من معجزة إال ينجيهم وال محال ال غارقون أنهم الركاب وأيقن السفينة،

 .اهلل

 مع وتركض الصارخين مع تصرخ فأخذت أعصابها الزوجة تتمالك لم

 ذهبت ذلك خضم في وهي ولكنها تصنع، ماذا تعلم وال الراكضين

 بلغت وعندما مًعا، يغرقان أو ينجوان لعلهما زوجها عن تبحث مسرعة

 بالبرود واتَّهمتهُ غضبًا فازدادت هادًئا، جالسًا كعادته به فوجئت الزوج

 خنجره واستل غاضبة، وعين عابس وبوجه الزوج إليها فنظر والالمباالة،

 من تخافين أال :حاد وبصوت جدية بكل لها وقال صدرها على ووضعه

  ؟ الخنجر

 .ال :وقالت إليه نظرت
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  ؟ لماذا :فقال

  ؟ ويحبني وأحبه به أثق من يد في ممسوك ألنه :فقالت

 أثق من بيد ممسوكة الهائجة األمواج فهذه أنا، هكذا :لها وقال فابتسم

 المسيطر هو كان إن الخوف فلماذا وتعالى، سبحانه اهلل وهو وأحبه به

 ؟ األمور كل على

 فإنه ضدنا، شيء كل وصار الرياح بنا وعصفت الحياة، أمواج أتعبتنا فإذا

 .األمور زمام يمتلك الذي هو وحده فاهلل نخاف، أال المفروض من

 هلل أن تعي أن البشرية من تحتاج اهلل رحمة فإن المقابل، في ولكن
 فهو رحمته، في طمعًا نتجاوزها أال ويجب وقوانين، وأنظمة نواميس

 جاهروا ألنهم السالم عليه لوط قوم وعذب الشواذ زواج رفض الذي

 تسن الدول من الكثير فإن اليوم ولكن الشنيع، الفعل بهذا الدنيا وأقاموا

 ؟ اهلل عقاب تأمن فهل الناس، من الفئة هذه تحمي التي القوانين

 والفقراء، الناس أموال سرقة في اهلل حدود يتجاوزون الناس من الكثير

 الفئة تعيش المقابل وفي سنوية بصورة جوعًا األطفال آالف فيموت

 وطاب لذ مما موائدهم وتمتلئ األطراف المترامية القصور في المخملية

 مكبات إلى يذهب الطعام من األكبر الجزء أن يعرف والجميع الطعام، من

 .القمامة
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 تتوافر فال والمساواة، العدالة الناس يفتقد العالم بقاع من الكثير في

 وال فيه يعيشون مسكنًا يجدون فال للحياة، األساسية الحاجيات لهم

 تجد حتى القمامة براميل بين تدور أجسامهم فتظل منه، يقتاتون عمالً

 تباع الخمور وأصبحت المتسربة، األنابيب بين من ماء قطرة أو خبز، كسرة

 أصبح التطور، برستيج من اجزءً المخدرات تعاطي وأصبح القانون، بحكم

 .لهوًا اهلل بآيات واالستهزاء الضحك وأصبح ،خياالً الوالدين بر

 السلع غش وأصبح العالمي، االقتصادي التعامل أساس هو الربا أصبح

 في نظام أي غير من الضرائب وانتشرت المواد، بيع طرق أهم من واحدة

 .األرض أرجاء كل

 والمزمنة الوبائية األمراض من العديد تنتشر الدول من الكثير في

 فئة يد في المحتكرة الثروات توزيع وسوء والجوع الفقر بسبب والغذائية

 .الناس من قليلة

 يخالفوهم أن لمجرد أقوام على أقوام تتسلط األرض بقاع من الكثير في

 .فكرهم حتى أو دينهم على ليسوا ألنهم أو الرأي،

 يَنْصُرُ وَلَا كَافِرَةً كَاَنتْ وَإِنْ الْعَادِلَةَ الدَّوْلَةَ يَنْصُرُ اللَّهُ إن" :تيمية ابن يقول

 ".ُمؤْمِنَةً كَانَتْ وَإِنْ الظَّالِمَةَ الدَّوْلَةَ

 ؟ عذابه من مأمن في نحن هل ولكن وبعدالته، اهلل برحمة نؤمن نحن
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 وأنظمته نواميسه تجاوزت اهلل عاقبها التي السابقة البائدة فاألقوام

 هي وهذه اهلل هو هذا ؟ التجاوز من المراحل هذه في نحن فهل وقوانينه،

 .نواميسه على فلنحافظ رحمته نرجو كنا فإن نواميسه،

 

 


