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ملخص البحث
هذا البحث يتحدث عن آفة نفسية تعرتض اإلنسان فتدمره ،وهي اليأس والقنوط.
يتطرق يف الفصل األول إىل بيان معىن اليأس والقنوط ،والفرق بينهما ،واحلكم الشرعي بدليله من القرآن ،مث
معرفة أسباهبما من خالل استقراء آيات القرآن اليت ورد فيها ذكر اليأس والقنوط ،وبيان اآلثار املرتتبة على هذه
املشاعر السيئة .مث يف الفصل الثاني تكمن أمهية البحث فهو يبني العالج الرباين لليأس والقنوط من خالل القرآن
الكرمي الذي مل يهمل هذا الشعور النفسي.
وسار البحث على المنهج االستقرائي ،واالستنتاجي.
ومن أبرز النتائج التي ظهرت :أن اليأس أعم من القنوط ،وحكمهما التحرمي .وأن الكفر ،واالنغماس يف
املعاصي ،وابتالءات الدنيا توقع اإلنسان يف وحل اليأس والقنوط ،مما جتعله يسيء الظن باهلل ،ويستمر يف ارتكاب
املعاصي ،ويعجز ويكسل عن حتصيل األسباب؛ لضعف إرادته وموت مهته .وأن النهي عن اليأس والقنوط يدفع
املؤمن لالنتهاء عنهما طاعة هلل واستجابة له .وإخبار اهلل عن رمحته الواسعة ،ودعوته إىل التوبة واالستغفار يبعد
اليأس والقنوط عن النفس .وحبسن الظن باهلل ،ورجاؤه ،والتوكل عليه ،يتقوى اليائس على يأسه .والصرب والرضا
بالقضاء والقدر حيمي من الوقوع يف براثن اليأس والقنوط.
ومن أهم التوصيات :احلذر من كثرة املعاصي وتسويف التوبة .واحلرص على عدم االستسالم هلذه اآلفة
وحماولة دحرها .وللباحثني :التوصية بدراسة أثر اإلميان بأمساء اهلل وصفاته على النفس اليائسة والقانطة.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
احلمدهلل الذي ترجوه قلوب املؤمنني ،القائل يف كتابه الكرمي{ :ال تـقنطوا من رحمة الله}( ) ،والصالة
والسالم على الرسول األمني وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد.
احتوى القرآن الكرمي على تشريعات حكيمة لسائر أمور احلياة ،ومنها ما يعرتض النفس من أمراض وآفات،
وقد قال تبارك وتعاىل{ :يا أيـها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة
للمؤمنين}( .)2ومن هذه اآلفات النفسية :اليأس والقنوط.
هذه اآلفة اليت حتطم يف النفس الرغبة يف العمل ،والبناء ،والنهضة ،وتدمر الروح اإلجيابية اليت ينبغي أن يتحلى
هبا املؤمن ،وهي إن متكنت يف النفس أدت يف النهاية إىل االنتحار الذي يظنه اليائس حالا أخريا للمعاناة وهنا
تكمن اخلطورة .لذا كان هذا البحث بعنوان ( :اليأس والقنوط وعالجهما يف القرآن الكرمي ) رغبة مين حلل هذه
املشكلة واحلد من انتشارها.
الدراسات السابقة:
 .اليأس (دراسة قرآنية) ،فاطمة أمحد حممود احلاج حسن ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس -فلسطني ،رسالة
ماجستري،

21م.

 .2األمن من مكر اهلل والقنوط من رمحة اهلل يف ضوء عقيدة أهل السنة ،د .ناصر بن عبدالرمحن بن حممد
اجلديع ،جملة العلوم الشرعية ،العدد ، 1ربيع اآلخر  43هـ.
 .3القنوط من رمحة اهلل أسبابه مظاهره عالجه يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة ،د .إبراهيم بن عبداهلل
احلماد ،جملة البحوث اإلسالمية ،العدد ،98صفر  43هـ.
 .4القنوط يف القرآن الكرمي ،د .أمحد جلوب ،جملة كلية العلوم اإلسالمية ،العدد. 1

) ( سورة الزمر ،من اآلية.13 :
2

) ( سورة يونس ،اآلية.11 :

4

أهمية البحث :تكمن يف بيان العالج الرباين لليأس والقنوط.
أسئلة البحث:
 .ما معىن اليأس والقنوط ،وما الفرق بينهما؟
 .2ما حكم اليأس والقنوط ،وما أسباهبما؟
 .3ما هي آثار اليأس والقنوط؟
 .4كيف عاجل القرآن الكرمي آفة اليأس والقنوط؟
أهداف البحث :بيان معىن اليأس والقنوط والفرق بينهما ،وتوضيح حكمهما ،ومعرفة أسباهبما ،وبيان اآلثار
املرتتبة عليهما ،وإبراز منهج القرآن الكرمي يف عالج اليأس والقنوط.
منهج البحث :اتبعت املنهج االستقرائي ،واالستنتاجي.
خطة البحث :يتكون البحث من مقدمة ،وفصلني ،وخامتة.
المقدمة .وتشمل :الدراسات السابقة ،وأمهية البحث ،وأسئلته ،وأهدافه ،ومنهجه ،وخطته.
الفصل األول :مفهوم اليأس والقنوط وحكمهما وأسبابهما واآلثار المترتبة عليهما.
وحيتوي على أربعة مباحث:
المبحث األول :معىن اليأس والقنوط والفرق بينهما.
المبحث الثاني :حكم اليأس والقنوط.
المبحث الثالث :أسباب اليأس والقنوط من خالل القرآن الكرمي.
المبحث الرابع :اآلثار املرتتبة على اليأس والقنوط.
الفصل الثاني :عالج اليأس والقنوط في القرآن الكريم .وحيتوي على ستة مباحث:
المبحث األول :االمتثال لنهي اهلل عن اليأس والقنوط.
المبحث الثاني :تذكر سعة رمحة اهلل.
المبحث الثالث :اإلكثار من التوبة واالستغفار.
المبحث الرابع :حسن الظن باهلل ورجاؤه.
المبحث الخامس :التوكل على اهلل واستشعار عظمته وقدرته.
المبحث السادس :الصرب والرضا بالقضاء والقدر.
الخاتمة .وفيها :النتائج والتوصيات.
1

وفي ختام هذه المقدمة:
هلل كل احلمد والشكر والثناء؛ على فضله ،وإحسانه ،ونعمته اليت أمتها علي بإمتام هذا البحث.
مث الشكر ألمي وأبي -رحمه اهلل-؛ هلما كل الفضل بعد فضل اهلل يف جناح مسرييت العلمية ،ومها خلف
كل إجناز يف حيايت ،فجزامها اهلل جنة الفردوس.
كما أشكر الصرح الذي هنلت منه العلم :جامعة أم القرى؛ اليت دعمت ،وشجعت ،ونادت باملشاركة يف
املؤمترات العلمية.
وأعذب الشكر لكل أستاذاتي الاليت تعلمت على يديهن ،فجزاهن اهلل كل خري.
وفيض من الشكر واالمتنان ملن أكرمتين باهتمامها ،وقدمت يل من علمها ووقتها ،فوجهتين ،ودفعتين ألبذل
كل جهدي يف هذا البحث .سعادة الدكتورة فريدة الغامدي رفع اهلل قدرها يف الدنيا واآلخرة وجزاها عين من
واسع فضله..
وختام مشاعر االمتنان شكري لصديقيت روال الشمري؛ اليت مدت يل يد العون يف هذا البحث.
والحمد هلل الموفق والمسدد.

الباحثة :أمل بستوي
اجلمعة  436/ /21هـ
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الفصل األول:
مفهوم اليأس والقنوط وحكمهما وأسبابهما
واآلثار املرتتبة عليهما.

1

المبحث األول :معنى اليأس والقنوط والفرق بينهما.
أوال :معنى اليأس.

ِ
س من الشيء يـَْيأَس ويـَْيئِس ،وهو انقطاع األمل ،وضده الرجاء.
 /1لغة :اليأس من مادة ( ي أ س ) ،يقال :يَئ َ
( )

واليأس :هو القنوط.

 /2اصطالحا :قيل" :اليأس هو انقطاع الرجاء"( ،)2وقيل" :اليأس هو القطع بأن الشيء ال يكون ،وهو ضد
الرجاء"( ،)3والرجاء" :هو تعلق القلب حبصول حمبوب يف املستقبل"(.)4
فيكون معنى اليأس :انقطاع الرجاء يف حصول املطلوب.
ثانيا :معنى القنوط.

ط قُـنُوطَا ،وهو اليأس.
ط ويـَ ْقنُ ُ
ط يَـ ْقنِ ُ
 /1لغة :القنوط من مادة ( ق ن ط ) ،يقال :قَـنَ َ
 /2اصطالحا :قيل" :القنوط :اليأس من الرمحة".

()1

()6

وبناءا على معىن اليأس يكون معنى القنوط :انقطاع الرجاء يف حصول الرمحة خاصة.
ثالثا :الفرق بين اليأس والقنوط.
يظهر من الناحية اللغوية أن اليأس والقنوط مرتادفان ،لكن املعىن االصطالحي أظهر فرقا بينهما ،وعند التأمل
يف السياق القرآين الذي وردت فيه هاتان اللفظتان نالحظ أن كالا منهما وضعت يف املكان املناسب ،فال ميكن
استبدال أحدمها باألخرى؛ ألن املعىن سيختل ،و"القرآن الكرمي يورد كل لفظة يف املعىن األخص هبا"(.)1

) ( ينظر :تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد مرتضى الزبيدي ،حتقيق :علي شريي ،دار الفكر ،بريوت 4 4 ،هـ ،ج ،8ص / .49القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن
يعقوب الفريوزأبادي ،حتقيق :مكتب الرتاث ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 411 ،هـ ،ص  / .11لسان العرب ،أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور
اإلفريقي ،دار صادر ،بريوت ،بدون طبعة وتاريخ ،ج ،6ص.218
2
) ( الكليات ،أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 4 8 ،هـ ،ص.891
3

) ( التوقيف على مهمات التعاريف ،عبدالرؤوف بن املناوي ،حتقيق :عبداحلميد صاحل محدان ،دار عامل الكتب ،القاهرة ،الطبعة األوىل 4 1 ،هـ ،باب الياء ،فصل األلف،
ص.346
4

) (كتاب التعريفات ،للجرجاين علي بن حممد بن علي ،حققه :إبراهيم االبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية 43 ،هـ ،ص. 46
1

) ( ينظر :تاج العروس من جواهر القاموس ،ملرتضى الزبيدي ،ج ، 1ص / .382لسان العرب ،البن منظور اإلفريقي ،ج ،1ص.396
) (6التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناوي ،ياب القاف ،فصل النون ،ص.216
1

) ( املعجزة اخلالدة ،حسن ضياء الدين عرت ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة 4 1 ،هـ ،ص.213
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فنجد لفظة (اليأس) تأيت يف سياق احلديث عن الكفر ،وأنه من صفات الكافرين .قال تعاىل{ :وال تـيأسوا
من روح الله إنه ال يـيأس من روح الله إال القوم الكافرون}( ) ،وقال تعاىل{ :يا أيـها الذين ءامنوا ال تـتـولوا
قـوما غضب الله عليهم قد يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور}( .)2واليأس كما سبق :هو
انقطاع الرجاء يف حصول املطلوب عامةا ،فالكفار أنكروا البعث وما بعده ،وجحدوا آيات اهلل ،فانقطع رجاؤهم
باآلخرة ،وبنعيم اجلنة( .)3كما انقطع رجاؤهم يف االنتصار على دين اإلسالم ،ودحره ،بعدما رأوا غلبة أمره،

ومتكنه ،وقوته يف فتح مكة .قال تعاىل{ :اليـوم يئس الذين كفروا من دينكم فال تخشوهم واخشون}( .)4ويأيت
()6( )1

ويأيت اليأس قرينا للشر كما يف قوله تعاىل{ :وإذا مسه الشر كان يـئوسا} .

أما لفظة (القنوط) جاءت يف سياق احلديث عن الرمحة .قال تعاىل{ :وإذا أذقـنا الناس رحمة فرحوا بها
وإن تصبـهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يـقنطون}( ،)1وقال تعاىل{ :ال تـقنطوا من رحمة الله}(.)9
ويف قوله تعاىل{ :ال يسئم اإلنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فـيئوس قـنوط}( )8ذكرت اآلية اليأس
من حيث إنه قرين الشر ،وأتبعته بالقنوط من حيث إنه يأس من اخلري.

() 1

مما سبق نستنتج :أن اليأس أعم من القنوط فهو انقطاع الرجاء من أي شيء ،والقنوط هو انقطاع الرجاء
يف حصول اخلري والرمحة خاصة.

) ( سورة يوسف ،من اآلية.91 :
2
) ( سورة املمتحنة ،اآلية. 3 :
3

) ( ينظر :فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،تأليف :حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 42 ،هـ ،ص. 341
4
) ( سورة املائدة ،من اآلية.3 :
1

) ( سورة اإلسراء ،من اآلية.93 :
6
) ( ينظر :دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين ،حممد ياس خضر الدوري ،جامعة بغداد2111 ،م ،أطروحة دكتوراة ،ص .2
1

) ( سورة الروم ،اآلية.36 :
9

) ( سورة الزمر ،من اآلية.13 :
8
) ( سورة فصلت ،اآلية.48 :
1

) ( ينظر :دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين ،حملمد ياس خضر الدوري ،ص.2 2
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المبحث الثاني :حكم اليأس والقنوط.
وضح القرآن الكرمي ضمن مجلة تشريعاته وأحكامه حكم هذه اآلفة النفسية من عدة وجوه:
أوال :جاء النهي عن القنوط صرحي ا يف قوله تعاىل{ :قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تـقنطوا

من رحمة الله إن الله يـغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم}( ) .والنهي يفيد التحرمي؛ ألن األصل يف
النهي أنه للتحرمي(.)2

ثانيا :جميء اليأس والقنوط يف آيات القرآن الكرمي يف سياق الذم والزجر يدل على النهي غري الصريح ويدل
على طلب الرتك )3(.فعلى سبيل املثال :قوله تعاىل{ :ولئن أذقـنا اإلنسان منا رحمة ثم نـزعناها منه إنه ليئوس
كفور}( ،)4وقوله تعاىل{ :وإذا أنـعمنا على اإلنسان أعرض ونـئا بجانبه وإذا مسه الشر كان يـئوسا}( )1وقوله
تعاىل{ :وإذا أذقـنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبـهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يـقنطون}(.)6
ثالثا :حني يستسلم اإلنسان ملشاعر اليأس والقنوط فهو بذلك يكون قد أساء الظن باهلل" ،وهذا من أعظم
احملرمات وأقبح الذنوب"( .)1ويكون منكرا لقدرته سبحانه وإرادته يف تصريف األقدار كيفما يشاء ،ومنكرا لآليات

لآليات الصرحية اليت تدل على سعة رمحته ،وأنه الغفور التواب(.)9

من خالل ما سبق يتبني أن حكم اليأس والقنوط هو :التحرمي.

) ( سورة الزمر ،اآلية.13 :
2
) ( ينظر :قواعد التفسري مجع ا ودراسة ،خالد عثمان السبت ،دار ابن القيم ،الرياض ،الطبعة األوىل 434 ،هـ ،ج ،2ص.41-38
3

) ( النهي الغري الصريح املفهوم من ذمه أو ذم فاعله يف النواهي( .ينظر :املصدر السابق ،ج ،2ص).21
4
) ( سورة هود ،اآلية.8 :
1

) ( سورة اإلسراء ،من اآلية.93 :
6
) ( سورة الروم ،اآلية.36 :
1

) ( القول املفيد على كتاب التوحيد ،شرح فضيلة الشيخ :حممد بن صاحل العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،الطبعة الثانية 424 ،هـ ،ج ،2ص.393
9

) ( من هذه اآليات قوله تعاىل{ :كتب ربكم على نـفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بـعده وأصلح فأنه غفور رحيم} [سورة األنعام ،اآلية.]14:

1

المبحث الثالث :أسباب اليأس والقنوط من خالل القرآن الكريم.
إن مشاعر اليأس والقنوط اليت تنشأ يف النفس اإلنسانية البد أن يكون هلا أسباب مهدت هلا ،وسامهت يف
متكنها من النفس ،ومن خالل آيات القرآن الكرمي ظهر أن األمور اليت تؤدي باإلنسان إىل اليأس والقنوط تنحصر
يف ثالثة أمور:
أوال :الكفر باهلل عز وجل.
فالكافرين حبجج اهلل ،واملنكرين ألدلته ،واجلاحدين بيوم القيامة وإمكانية البعث ،متكن منهم اليأس واستقر يف
أعماقهم؛ فهم لكفرهم باهلل عز وجل ال يرجون خريا يف الدنيا واآلخرة ) (.قال تعاىل{ :والذين كفروا بآيات الله

ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم}( .)2ومن يتأمل الواقع يف اجملتمعات الكافرة جيده كما
ذكرت ،واحصائيات االنتحار عندهم تشهد هبذا(.)3
مث يوم القيامة حني يبعث اهلل املوتى من قبورهم ،وحيشرهم إىل موقف احلساب ،ييأس الذين أشركوا باهلل واليوم
اآلخر ،واكتسبوا يف الدنيا مساوئ األعمال ،من الكفر ،واملعاصي ،واجلحود ،واالستكبار ،فلم يقدموا عمالا
صاحل ا يشفع هلم وينالون به رمحة اهلل )4(.قال تعاىل{:ويـوم تـقوم الساعة يـبلس المجرمون}(.)1

ثانيا :اإلسراف في المعاصي ،واإلفراط في الخوف من اهلل.
يؤخذ هذا من قوله تعاىل{ :قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تـقنطوا من رحمة الله إن الله
يـغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم}( ،)6فحني تنزلق أقدام العبد يف وحل املعاصي واحملرمات ،ويزين له
الشيطان االنغماس يف الشهوات ،ويسرف يف ارتكاب ما هنى اهلل عنه ،جيد نفسه غارق ا بني ذنوبه وآثامه ،فيتسلل
) ( ينظر :تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي ،دار هجر ،القاهرة ،الطبعة األوىل 422 ،هـ،
ج ، 9ص.391
2
) ( سورة العنكبوت ،اآلية.23 :
3

) ( لالطالع على االحصائيات ينظر :آفة االنتحار يف اجملتمعات الغربية ، http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-46-1144.htm
 439/1/ 6هـ.
4

) ( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،البن جرير الطربي ،ج ، 9ص / 469تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،تأليف :عبدالرمحن بن ناصر السعدي ،حتقيق:
عبدالرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 421 ،هـ ،ص.639
1
) ( سورة الروم ،اآلية . 2 :واإلبالس هو" :اليأس من الفرج"( .التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناوي ،باب األلف ،فصل الباء ،ص).21
6

) ( سورة الزمر ،اآلية.13 :

إليه اليأس ،ويتمكن منه ،ويظن أن اهلل لن يغفر له هذه الذنوب العظام ،وينسى أن اهلل واسع الرمحة واملغفرة،
فتضعف إرادته ،ويبالغ يف خوفه من اهلل ،ويستسلم اعتقادا منه أن اهلل ال يقبل توبته لو تاب وأناب.

( )

واملتأمل للواقع جيد أن اإلفراط يف اخلوف من اهلل يقع كثريا ممن ارتكب أشد املعاصي؛ ألن الشيطان حريص
على أال يعود اإلنسان لربه ويرجوه وحيسن الظن به.
ثالثا :المصائب واالبتالءات ،وعدم حصول ما يريده اإلنسان.
من أهم األسباب اليت جتعل مشاعر اليأس تعرتي اإلنسان ،هي املصائب واالبتالءات اليت تنزل عليه ،وفقد
ما كان يتمتع به من النعم ،وعدم حصول ما يسعى إليه ويتأمله من األمور الدنيوية.
وهذه طبيعة اإلنسان ،كما قال تعاىل{ :ولئن أذقـنا اإلنسان منا رحمة ثم نـزعناها منه إنه ليئوس
كفور}( ،)2فاإلنسان حني تنزع منه نعمة يستسلم لليأس ،ويظن أن اهلل لن يردها له ،أو يعطيه خريا منها ،ويكفر

بكل ما كان فيه من النعيم" )3(.ويف التعبري بالذوق يف هذه اآلية ما يدل على أنه يكون منه ذلك عند سلب أدىن

نعمة ينعم اهلل هبا عليه"( .)4كذلك يف قوله تعاىل{ :وإذا أذقـنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبـهم سيئة بما
قدمت أيديهم إذا هم يـقنطون}(.)1
وال ميل اإلنسان من دعاء اخلري لنفسه ،من املال ،والصحة ،وسائر أمور الدنيا ،وإذا مسه البالء ،والشدة،
والفقر ،واملرض ،يقنط من رمحة اهلل وييأس من زوال املكروه )6(.كما ذكر اهلل { :ال يسئم اإلنسان من دعاء
الخير وإن مسه الشر فـيئوس قـنوط}(.)1
وهذا السبب يالحظه االنسان يف نفسه ،ومن حوله .وهو من وجهة نظري أكثر أسباب اليأس وقوعا؛ ألن
حياة اإلنسان وأحواله كثرية التقلب.

) ( ينظر :القول السديد شرح كتاب التوحيد لإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب ،تأليف :عبدالرمحن بن ناصر السعدي ،حتقيق :صربي بن سالمة شاهني ،دار القبس ،الرياض،
الطبعة الثانية 431 ،هـ ،ص.2 4-2 3
2

) ( سورة هود ،اآلية.8 :
3
) ( ينظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبدالرمحن السعدي ،ص.319
4

) ( فتح القدير ،حملمد الشوكاين ،ص.183
1

) ( سورة الروم ،اآلية.36 :
6
) ( ينظر :فتح القدير ،حملمد الشوكاين ،ص. 118
1

) ( سورة فصلت ،اآلية.48 :

2

المبحث الرابع :اآلثار المترتبة على اليأس والقنوط.
يرتتب على اليأس والقنوط آثارا عديدة ،من أبرزها:
 -1سوء الظن باهلل.
فاملذنب القانط من مغفرة اهلل وعفوه يظن أن ذنوبه أعظم من أن يغفرها اهلل له ،وإن كان يف نعمه مث نزعت منه
يظن أن اهلل غري قادر على إعادهتا إليه ،وأنه لن ينعم عليه ،ولن يلطف به ،ومن يسعى يف حاجة له مث ال تتحقق
وال حيصل على مراده ،ييأس ،ويظن أن اهلل ال يريد له اخلري.
 -2االستمرار في المعاصي وترك الطاعات.
فاليائس والقانط حني يرى أنه هالك ال حمالة ال يبايل باملعاصي اليت يرتكبها ،وال يهتم لفعل الطاعات ،وكسب
احلسنات ،والشيطان حريص على استغالل ضعف اإلنسان حال اليأس والقنوط؛ ليضله عن سبيل اهلل( )؛ إذ أن
من أهداف الشيطان :إيقاع العباد يف املعاصي ،وصدهم عن طاعة اهلل( .)2قال تعاىل{ :قال فبما أغويـتني
ألقـعدن لهم صراطك المستقيم * ثم آلتيـنـهم من بـين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وال
تجد أكثـرهم شاكرين}(.)3
 -4الهم والغم والحزن.
فالقانط من رمحة اهلل ومغفرته حيزن ملا صدر منه من معاصي وذنوب ،ويغتم ويهتم ملعرفته مبصريه وهو العذاب،
واليائس حيزن كلما تذكر مكروه ا ماضي ا حدث له ،ويغتم على املكروه احلاصل يف احلال من عدم حتقق ما يرجوه
أو من مصيبة واقعة عليه ،ويهتم ألمره يف املستقبل فال يتأمل خريا وال يتفاءل حبال أفضل.

()4

 -3اإلحساس بالعجز والكسل وضعف الهمة.
فال يسعى اليائس وال يعمل األسباب؛ ليحصل على ما يرجوه ويتأمله ،بل يبقى خانع ا مستسلم ا حلاله ،ضعيف
اإلرادة ،ميت اهلمة ،فال املذنب يبادر للتوبة ،وفعل الطاعات ،وال الشاكي من حاله يسعى لفعل ما يغري حاله
لألفضل.

هلذه اآلثار السيئة كان العالج حتما الزما ،ومل يرتك القرآن الكرمي هذه املشاعر ،بل يف آياته

العظيمة ما يبعث األمل ،وحييي العزمية ،ويقتل اليأس والقنوط .تتجلى يف مباحث الفصل الثاين.

) ( ينظر :عامل اجلن والشياطني ،تأليف :عمر سليمان األشقر ،دار النفائس ،األردن ،الطبعة الثالثة عشر 42 ،هـ ،ص. 11- 14
2

) ( ينظر :املصدر السابق ،ص.68-69
3

) ( سورة األعراف ،اآلية. 1- 6 :
4
) ( ينظر :شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،تأليف :مشس الدين أيب عبداهلل حممد بن الشيخ أيب بكر املعروف بابن القيم اجلوزية احلنبلي ،مكتبة املعارف،
الطائف ،بدون طبعة وتاريخ ،ص.368

3

الفصل الثاني:
عالج اليأس والقنوط يف القرآن الكريم.

بعدما تبني حكم اليأس والقنوط وأسباهبما وآثارمها ،البد من بيان العالج .والكتاب العظيم مل يهمل هذه
املشاعر ،بل يف آياته توجيهات ربانية تقضي عليها ،وتبعث األمل والرجاء يف النفس ،تتمثل يف املباحث التالية:

4

المبحث األول :االمتثال لنهي اهلل عن اليأس والقنوط.
قال تعاىل{ :وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتـقوا لعلكم تـرحمون}( ) .يف كتابه سبحانه وتعاىل أوامر
ونواهي جيب أن متتثل وتتبع؛ فهو منهج احلياة .وهذه األوامر والنواهي من اهلل لعباده هي ملصلحة البشر .وإذا أمر
سبحانه بشيء فقد أحبه ورضيه ،وهو ال حيب شيئا إال وفيه اخلري لعباده ،وما هنى عنه فقد أبغضه وكرهه ،وال
يبغض شيئا إال وفيه شر وضرر على عباده.

()2

ويف قوله تعاىل{ :قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تـقنطوا من رحمة الله إن الله يـغفر الذنوب
جميعا إنه هو الغفور الرحيم}( )3النهي عن القنوط من رمحة اهلل تعاىل وإن كثرت الذنوب.

()4

وكذلك يف قوله تعاىل حكاية عن يعقوب عليه السالم{ :وال تـيأسوا من روح الله إنه ال يـيأس من روح الله
إال القوم الكافرون}( )1هني عن اليأس لبنيه من لقاء يوسف وأخيه؛ فمهما كانت املصيبة والكربة ال حيل للعبد
أن ييأس من فرج اهلل؛ فإنه ال يقطع رجاءه منه إال الذين جيحدون قدرته(.)6
وقال جل وعال يف كتابه الذي أمر باتباعه{ :وال تـلقوا بأيديكم إلى التـهلكة}( )1وإن اليأس والقنوط مما
يؤدي إىل اهلالك يف الدنيا واآلخرة؛ كما تبني من آثاره املرتتبة عليه ،ويقول ابن جرير الطربي " :اآليس من رمحة
اهلل لذنب سلف منه ملق بيديه إىل التهلكة؛ ألن اهلل هنى عن ذلك"(.)9
فإذا علم اليائس هذا ،وسارع إىل االنتهاء عن يأسه كلما باغته ،ودافعه طاعةا هلل واستجابةا لنهيه ،حصل له
اخلري ،واندفع عنه الشر .فإن غلبه اليأس والقنوط؛ لضعف عزميته .تذكر سعة رمحة اهلل.

) ( سورة األنعام ،اآلية. 11 :
2
) ( ينظر :شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،البن القيم اجلوزية ،ص.211
3

) ( سورة الزمر ،اآلية.13 :
4
) ( ينظر :فتح القدير ،حملمد الشوكاين ،ص. 142
1

) ( سورة يوسف ،من اآلية.91 :
6

) ( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،البن جرير الطربي ،ج ، 3ص.3 4
1
) ( سورة البقرة ،من اآلية. 81 :
) ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،البن جرير الطربي ،ج ،3ص.324

1

المبحث الثاني :تذكر سعة رحمة اهلل.
خيرب اهلل يف كثري من آياته عن رمحته العظيمة الواسعة اليت تشمل كل اخلالئق ،منها قوله تعاىل{ :ورحمتي
()3( )2

وسعت كل شيء}( ) "وهي آية عظيمة الشمول والعموم" .

فإن كان املرء يروم إىل أمر يف دنياه ،وطال به الدهر ومل يظفر به وركن إىل اليأس ،فليعلم أن من له ملك
السماوات واألرض قد أوجب على نفسه الرمحة تفضالا منه ،وإحسانا خللقه( )4يف قوله تعاىل{ :قل لمن ما في

السماوات واألرض قل لله كتب على نـفسه الرحمة}(.)1

ومن قنط من رمحة اهلل بعد أن أغرق نفسه يف وحل املعاصي يتمعن يف قوله تعاىل{ :كتب ربكم على نـفسه
الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بـعده وأصلح فأنه غفور رحيم}(" )6وهذا استعطاف منه
للمتولني عنه إىل اإلقبال عليه ،وإخبار بأنه رحيم بالعباد ،ال يعجل بالعقوبة ،ويقبل اإلنابة والتوبة"(.)1
وتأمل رمحة اهلل بعبده أيوب عليه السالم ،إذ ابتاله اهلل يف ماله وولده وجسده ،وطال عليه البالء فتضرع إىل
اهلل واصفا نفسه بالعجز والضعف ،وربه بغاية الرمحة ،فأجابه ربه وأزال الضر والبالء وفرج كربته وعوضه خريا؛ من

رمحته تعاىل به )9(.قال تعاىل{ :وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين * فاستجبـنا له
فكشفنا ما به من ضر وآتـيـناه أهله ومثـلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين}(.)8

إن تدبر هذه اآليات الكرمية ال يدع جماالا لليأس والقنوط يف قلب املؤمن الذي يؤمن بسعة رمحة اهلل ،ورمحة
اهلل يدركها املؤمن العاصي بالتوبة واالستغفار.
) ( سورة األعراف ،من اآلية. 16 :
2
) ( تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 421 ،هـ ،ص.199
3

) ( وتتجلى رمحة اهلل عز وجل يف أمور .منها :قال تعاىل{ :وما أرسلناك إال رحمة للعالمين} [سورة األنبياء ،اآلية ،] 11:وقال تعاىل{ :ومن رحمته جعل لكم اليل والنـهار

لتسكنوا فيه ولتبتـغوا من فضله ولعلكم تشكرون} [سورة القصص ،اآلية ،]13:وقال تعاىل{ :فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحي األرض بـعد موتها} [سورة الروم،
اآلية .]11:ولالستزادة ينظر :رمحة اهلل بني الرجاء واليأس ،د.مربوك عطية ،دار أخبار اليوم ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
4

21م ،الفصل الثاين :مظاهر رمحة اهلل تعاىل.

) ( ينظر :تفسري القرآن العظيم ،إلمساعيل بن كثري ،ص.696
1
) ( سورة األنعام ،من اآلية. 2 :
6

) ( سورة األنعام ،من اآلية.14 :
1
) ( تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل ،أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي ،إعداد وحتقيق :خالد عبدالرمحن العك-مروان سوار ،دار املعرفة ،بريوت-لبنان ،الطبعة
األوىل 416 ،هـ ،ج ،2ص.91
9

) ( ينظر :تفسري القرآن العظيم ،إلمساعيل بن كثري ،ص / . 241صفوة التفاسري ،تأليف :حممد علي الصابوين ،دار القرآن الكرمي ،بريوت ،الطبعة الرابعة 412 ،هـ ،ج،2
ص.212
8

) ( سورة األنبياء ،اآلية.94-93 :

6

المبحث الثالث :اإلكثار من التوبة واالستغفار.
يعلم اهلل سبحانه وتعاىل أن إبليس توعد بإغواء عباده الصاحلني ،ويعلم سبحانه أن بين آدم سيقع منهم
املعاصي والذنوب ،ومن عنايته جل شأنه بعبده املسلم أنه مل يرتكه يتخبط يف ظلمات املعصية ،وهو يريد له اخلري
والفالح ،وحيب العفو؛ لذا جند كثريا من اآليات تدعو إىل التوبة واالستغفار وبشىت األساليب ،منها قوله تعاىل:
{ومن يـعمل سوءا أو يظلم نـفسه ثم يستـغفر الله يجد الله غفورا رحيما}( ) ،فاالستغفار هو سبيل الوصول

إىل مغفرة اهلل ورضوانه ،ونيل عفوه ورمحته" .ويقول اهلل ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه"(:)2

إليه"({ :)2وهو الذي يـقبل التـوبة عن عباده ويـعفو عن السيئات}(.)3

وإذا كان اهلل يعد الكافرين باملغفرة إن انتهوا عما هم فيه من الكفر ،وأسلموا وأطاعوا اهلل( )4يف قوله تعاىل:
{قل للذين كفروا إن ينتـهوا يـغفر لهم ما قد سلف}( )1فال شك أنه سيقبل توبة عبده املؤمن ويغفر له .ولكن
على العاصي املسارعة يف التوبة؛ قبل أن يدركه املوت؛ فال يقبل اهلل توبة من عمل املعاصي ،واستمر عليها حىت
إذا جاءه املوت واستشعر النهاية تاب وأناب )6(.قال تعاىل{ :إنما التـوبة على الله للذين يـعملون السوء بجهالة
بجهالة ثم يـتوبون من قريب فأولئك يـتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما * وليست التـوبة للذين
يـعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تـبت اآلن وال الذين يموتون وهم كفار أولئك
أعتدنا لهم عذابا أليما}( .)1وال يعين هذا أن حنكم على من مات عاصيا -وهو مؤمن باهلل -بعدم املغفرة مطلقا،
مطلق ا ،إمنا أمره إىل اهلل ،ورمحة اهلل واسعة ،لكن يف اآلية حتذير وختويف البد أن يُنتبه له.

وحقيقة التوبة :أن يرجع العبد إىل عبوديته اليت ُخلق هلا بالندم على ما سلف منه يف املاضي من الذنوب،
()9

واإلقالع عنها يف احلال ،والعزم على عدم العودة إليها يف املستقبل.

إن العودة الصادقة الدائمة إىل اهلل ،وطلب املغفرة منه باالستغفار بعد كل ذنب ،بقلب ذليل خاشع يرجو
وحيل الرجاء ،وحسن الظن باهلل يف القلب.
عفو اهلل وصفحه ،مينع سيطرة اليأس والقنوط على النفسُ ،
) ( سورة النساء ،اآلية. 1 :
2

) ( تفسري القرآن العظيم ،إلمساعيل بن كثري ،ص. 611
3
) ( سورة الشورى ،من اآلية.21 :
4

) ( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،البن جرير الطربي ،ج  ،ص. 11
1
) ( سورة األنفال ،من اآلية.39 :
6

) ( ينظر :صفوة التفاسري ،حملمد الصابوين ،ج  ،ص.266
1

) ( سورة النساء ،اآلية. 9- 1 :
) ( ينظر :التوبة واالستغفار ،تصنيف :شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،حتقيق :حممد عمر احلاجي  -عبداهلل بدران ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة
األوىل 4 4،هـ ،ص. 1

1

المبحث الرابع :حسن الظن باهلل ورجاؤه.
ملا كان اليأس هو انقطاع الرجاء ،ومن آثاره سوء الظن باهلل؛ كان احلث بضده -وهو حسن الظن باهلل
ورجاؤه -أحد نواحي العالج.

( )

يف القرآن الكرمي تأيت آيات الوعد باملغفرة أمالا لكل املذنبني املخطئني يف حق اهلل جل شأنه ،فقوله تعاىل:
{قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تـقنطوا من رحمة الله إن الله يـغفر الذنوب جميعا إنه هو
الغفور الرحيم}( )2فيه من البشارة ما جيعل الرجاء يتملك قلوب املؤمنني ،فيحسنون الظن برهبم ،ويثقون بوعده إن
إن هم توجهوا إليه بطلب العفو واملغفرة( ،)3بل إن "النهي عن القنوط يقتضي األمر بالرجاء"( .)4وقال تعاىل{ :إن
{إن ربك واسع المغفرة }( ،)1و{وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب}( .)6يف
يف هذه اآليات ما حييي الرجاء يف القلب ،ويبعث على حسن الظن باهلل ،مع احلذر من عذابه وعقابه؛ فقلب
العبد ينبغي أن يكون بني الرجاء واخلوف ،والرغبة والرهبة.

()1

كما تأيت آيات الوعد باليسر أمالا لكل من ضاقت عليه دنياه ،واشتد عليه كربه ،ويئس من زوال مصيبته

وهواهنا ،فقوله تعاىل{ :سيجعل الله بـعد عسر يسرا}(" )9وعد منه ووعده حق وهو ال خيلفه"( )8بأن العسر
يعقبه فرج ورمحة وزوال للشدة ،والتكرار يف قوله تعاىل{ :فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا}

() 1

( )
"لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء"  ،ومبالغة يف حصول اليسر .مث إن التعبري باملعية فيه بشارة حبصول اليسر عاجالا

فكل عسر معه يسر(.) 2

وحسن الظن باهلل يقتضي التوكل عليه ،وتفويض األمور إليه.
) ( وال يكون حسن الظن باهلل والرجاء إال بعد السعي والعمل واإلتيان باألسباب الداعية حلصول ما يرغبه اإلنسان.
2

) ( سورة الزمر ،من اآلية.13 :
3
) ( ينظر :فتح القدير ،حملمد الشوكاين ،ص. 142
4

) ( تفسري البحر احمليط ،حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي ،دراسة وحتقيق :عادل أمحد عبداملوجود-علي حممد معوض وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان،
الطبعة الثانية 429 ،هـ ،ج ،1ص.4 6
1

) ( سورة النجم ،من اآلية.32 :
6
) ( سورة الرعد ،من اآلية.6 :
1

) ( ينظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبدالرمحن السعدي ،ص.432
9
) ( سورة الطالق ،من اآلية.1 :
8

) ( تفسري القرآن العظيم ،إلمساعيل بن كثري ،ص. 999
1

) ( سورة الشرح ،اآلية.6-1 :
) ( معامل التنزيل ،للبغوي ،ج ،4ص.112
2

) ( ينظر :تفسري البحر احمليط ،أليب حيان األندلسي ،ج ،9ص.494

9

المبحث الخامس :التوكل على اهلل واستشعار عظمته وقدرته.
إن التوكل على اهلل سبحانه وتعاىل يقوي اليائس فيستطيع دحر يأسه ،وإن اليأس يتضاءل يف نفس العبد عند
استشعار عظمة اهلل وقدرته .فمن اعتمد على القوي العظيم يف أموره الدينية والدنيوية ،وصدق يف ذلك ،توالها
اهلل ،ودبرها له أحسن تدبري ) (.قال تعاىل{ :ومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه}( .)2ويستطيع اإلنسان أن يلحظ
يلحظ هذا بتأمله حلياته وأحداثه املاضية.
وكثريا ما تأيت آيات الكتاب الكرمي يف احلث على التوكل واألمر به .قال تعاىل{ :الله ال إله إال هو وعلى

الله فـليتـوكل المؤمنون}( )3وال تتم حقيقة التوكل إال بأمور منها :معرفة اهلل وصفاته )4(.فهو احلي القيوم ،خالق
كل شيء ،تتجلى قدرته يف خلق السماوات واألرض وما بينهما )1(.قال تعاىل{ :وتـوكل على الحي الذي ال
يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا * الذي خلق السماوات واألرض وما بـيـنـهما في ستة أيام
()1( )6

ثم استـوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا} .

ومعرفة قدرة اهلل جيعل النفس تطمئن وال تيأس ،فهو القادر على غفران الذنوب مجيعها ،وهو القادر على
نصر دينه على األعداء ،وقادر على نصرة املظلومني ،وقادر على حتقيق ما تصبو إليه نفس اإلنسان وإن كان
الواقع جيعل األمر مستحيالا ،وهو القادر على رفع الضر والبالء ،وال أحد سواه يكشف السوء ،وهو القادر على
إنزال كل ما هو خري .قال تعاىل{:وإن يمسسك الله بضر فال كاشف له إال هو وإن يمسسك بخير فـهو
على كل شيء قدير}(.)9
وإن من مثار التوكل على اهلل الصرب والرضا والتسليم للقضاء والقدر.
) ( ينظر :مدارج السالكني ،أيب عبداهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية ،حتقيق وتعليق :حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت-لبنان ،الطبعة السابعة،
 423هـ ،ج ،2ص. 4
2
) ( سورة الطالق ،من اآلية.3:
3

) ( سورة التغابن ،اآلية. 3 :
4
) ( ينظر :مدارج السالكني ،البن قيم اجلوزية ،ج ،2ص. 9
1

) ( ينظر :تفسري القرآن العظيم ،إلمساعيل بن كثري ،ص. 362
6

) ( سورة الفرقان ،اآلية.18-19 :
1
) ( لالستزادة يف هذا املوضوع ينظر :التوكل على اهلل يف القرآن الكرمي (دراسة يف التفسري املوضوعي) ،معتوقة بنت حممد احلساين ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى 42 ،هـ.
9

) ( سورة األنعام ،اآلية. 1 :

8

المبحث السادس :الصبر والرضا بالقضاء والقدر.
كل ما يكون يف هذه الدنيا هو من قضاء اهلل وتدبريه ،بكلمة كن ،يكون األمر على ما أراده اهلل ) (.قال
تعاىل{ :بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا فإنما يـقول له كن فـيكون}(.)2
ومن قضائه سبحانه :املصائب اليت تنزل على اإلنسان واليت هي مقدرة ومكتوبة من قبل خلق اإلنسان.

()3

قال تعاىل{ :ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قـبل أن نـبـرأها إن ذلك على
الله يسير}(.)4
وقد أخرب جل وعال عباده أنه سيبتليهم وميتحنهم باملصائب واألوجاع وشدائد األمور ،وهذا هتيئة للنفوس؛
لتهون املصيبة عند وقوعها .مث وجههم إىل الواجب فعله إذا وقعت وهو االسرتجاع ،والتسليم ،والصرب؛ رجاء ثواب
اهلل الذي أعده للصابرين وبشرهم به )1(.قال تعاىل{ :ولنبـلونكم بشيء من الخوف والجوع ونـقص من األموال
األموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابـتـهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون *
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون}( ).
واملصائب من أهم األسباب اليت تؤدي باإلنسان إىل اليأس والقنوط لطبيعته اإلنسانية كما سبق( ،)1لذا إن
امتثل املؤمن لتوجيه اهلل عند حلول املصائب واالبتالءات بالصرب والتسليم ألمر اهلل ،مل يكن لليأس مكان ا ليحل يف

النفس .مث إن اليقني بأن "كل أقدار اهلل خري ورمحة ،وأنه سبحانه ال يُقدر الشر احملض للعبد"( )9يوصل املؤمن إىل

إىل درجة أعلى من الصرب ،خيتفي عندها اليأس والقنوط متام ا وهي الرضا مبا حل به من أمل؛ فإن الرضا يسكب

غىن
على النفس الطمأنينة والسكينة ،فتستقيم وتصلح أحواله ويهدأ باله ،ومن امتأل قلبه بالرضا ،مأل اهلل صدره ا
وقناعةا وراحةا وسرورا(.)8
) ( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،البن جرير الطربي ،ج ،2ص.461
2

) ( سورة البقرة ،اآلية . 1
3
) ( ينظر :معامل التنزيل ،للبغوي ،ج ،4ص.288
4

) ( سورة احلديد ،اآلية.22 :
1
) ( ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،البن جرير الطربي ،ج ،2ص / .114-113تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،لعبدالرمحن السعدي ،ص.16
6

) ( سورة البقرة ،اآليات. 11- 16- 11 :
1

) ( يُرجع للفصل األول ،املبحث الثالث :أسباب اليأس والقنوط من خالل القرآن الكرمي.
9
) ( القضاء والقدر ،عمر سليمان األشقر ،دار النفائس ،الكويت ،الطبعة األوىل 4 1 ،هـ ،ص .1
8

) ( ينظر :مدارج السالكني ،البن قيم اجلوزية ،ص .212-21

21

الخاتمة
احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،بفضل اهلل وتوفيقه وتيسريه أهنيت حبثي ،وقد ظهرت يل النتائج التالية:
 اليأس :هو انقطاع الرجاء يف حصول ما يطلبه اإلنسان عامة ،وهو أعم من القنوط حيث أن القنوط :هوانقطاع الرجاء يف حصول اخلري خاصة .وحكمهما :التحرمي.
 -2إن الكفر باهلل عز وجل ،وكثرة املعاصي مع اإلفراط يف اخلوف من اهلل ،واملصائب واالبتالءات اليت تنزل
باإلنسان ،وعدم حصول ما يريده ،من أسباب نشوء اليأس والقنوط يف النفس اإلنسانية.
 -3من اآلثار السيئة املرتتبة على اليأس والقنوط :سوء الظن باهلل ،واالستمرار يف ارتكاب املعاصي ،وعدم
االهتمام بفعل الطاعات وكسب احلسنات ،والتيه يف دوامة اهلم والغم واحلزن ،واإلحساس بالعجز والكسل.
-4مل يهمل القرآن الكرمي مشاعر اليأس والقنوط ،بل يف آياته توجيهات ربانية تقضي عليها ،وتبعث األمل
والرجاء يف النفس ،وحتيي العزمية.
 -1النهي عن اليأس والقنوط من منهج القرآن يف عالجهما ،إذ أن املسلم مطالب باالستجابة ألوامر اهلل
ونواهيه ،فينتهي عن اليأس والقنوط طاعةا هلل ،واستجاب اة لنهيه ،وبذلك حيصل له اخلري ،ويندفع عنه الشر.
 -6إن إخبار اهلل يف آياته عن رمحته الواسعة ،ودعوته يف كثري من املواطن إىل التوبة واالستغفار من الذنوب مينع
سيطرة اليأس والقنوط على نفس املؤمن.
 -1حسن الظن باهلل ،والتوكل عليه ،واستشعار عظمته وقدرته ،يقوي اليائس والقانط فيستطيع دحر يأسه.
 -9امتثال املؤمن لتوجيه اهلل عند املصائب واالبتالءات بالصرب عليها والرضا بالقضاء والقدر حيميه من اليأس
والقنوط.
التوصيات :بناء على ما ظهر يل من النتائج أوصي بـ:
 احلذر من االنغماس يف املعاصي ،وتسويف التوبة الذي يؤدي إىل اليأس والقنوط ،وعدم االستسالم هلذهاآلفة ،واالهتمام بإتباع املنهج القرآين لعالجهما.
وللباحثني -2 :التوصية بدراسة أثر اإلميان بأمساء اهلل وصفاته على النفس اليائسة والقانطة.
وأخيرا...
أسأل اهلل أن يتقبل حبثي هذا خالصا لوجهه الكرمي وأن يبارك فيه وينفع به .ما كان من صواب فهو من فتح
اهلل علي ،وما كان من خطأ فهو من تقصريي وقلة بذيل للجهد ،فأستغفر اهلل وأتوب إليه.
2

المصادر والمراجع
 القرآن الكرمي. -2تاج العروس من جواهر القاموس ،حممد مرتضى الزبيدي ،حتقيق :علي شريي ،دار الفكر ،بريوت 4 4،هـ.
 -3تفسري البحر احمليط ،حملمد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي ،دراسة وحتقيق :عادل أمحد عبداملوجود-
علي حممد معوض وآخرون ،دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثانية 429 ،هـ.
 -4تفسري البغوي املسمى معامل التنزيل ،أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوي الشافعي ،إعداد وحتقيق:
خالد عبدالرمحن العك-مروان سوار ،دار املعرفة ،بريوت-لبنان ،الطبعة األوىل 416 ،هـ.
 -1تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ،حتقيق :عبداهلل بن
عبداحملسن الرتكي ،دار هجر ،القاهرة ،الطبعة األوىل 422 ،هـ.
 -6تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 421 ،هـ.
 -1التوبة واالستغفار ،تصنيف :شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،حتقيق :حممد عمر
احلاجي  -عبداهلل بدران ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 4 4 ،هـ.
 -9التوقيف على مهمات التعاريف ،عبدالرؤوف بن املناوي ،حتقيق :عبداحلميد صاحل محدان ،دار عامل الكتب،
القاهرة ،الطبعة األوىل 4 1 ،هـ.
 -8تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،تأليف :عبدالرمحن بن ناصر السعدي ،حتقيق :عبدالرمحن بن معال
اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 421 ،هـ.
 - 1دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين ،حممد ياس خضر الدوري ،جامعة بغداد2111 ،م ،أطروحة
دكتوراة.
 -رمحة اهلل بني الرجاء واليأس ،د.مربوك عطية ،دار أخبار اليوم ،القاهرة ،الطبعة األوىل،

21م.

 - 2شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،تأليف :مشس الدين أيب عبداهلل حممد بن الشيخ
أيب بكر املعروف بابن القيم اجلوزية احلنبلي ،مكتبة املعارف ،الطائف ،بدون طبعة وتاريخ.
 - 3صفوة التفاسري ،تأليف :حممد علي الصابوين ،دار القرآن الكرمي ،بريوت ،الطبعة الرابعة 412 ،هـ.
 - 4عامل اجلن والشياطني ،تأليف :عمر سليمان األشقر ،دار النفائس ،األردن ،الطبعة الثالثة عشر 42 ،هـ.
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 - 1فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،تأليف :حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،دار
ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل 42 ،هـ.
 - 6القاموس احمليط ،جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي ،حتقيق :مكتب الرتاث ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،
الطبعة الثانية 411 ،هـ.
 - 1القضاء والقدر ،عمر سليمان األشقر ،دار النفائس ،الكويت ،الطبعة األوىل 4 1 ،هـ.
 - 9قواعد التفسري مجع ا ودراسة ،خالد عثمان السبت ،دار ابن القيم ،الرياض ،الطبعة األوىل 434 ،هـ.
 - 8القول السديد شرح كتاب التوحيد لإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب ،تأليف :عبدالرمحن بن ناصر
السعدي ،حتقيق :صربي بن سالمة شاهني ،دار القبس ،الرياض ،الطبعة الثانية 431 ،هـ.
 -21القول املفيد على كتاب التوحيد ،شرح فضيلة الشيخ :حممد بن صاحل العثيمني ،دار ابن اجلوزي،
السعودية ،الطبعة الثانية 424 ،هـ.
 -2كتاب التعريفات ،علي بن حممد اجلرجاين  ،حققه :إبراهيم االبياري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة
الثانية 43 ،هـ.
 -22الكليات ،أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 4 8 ،هـ.
 -23لسان العرب ،أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي ،دار صادر ،بريوت.
 -24مدارج السالكني ،أيب عبداهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية ،حتقيق وتعليق :حممد املعتصم
باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت-لبنان ،الطبعة السابعة 423 ،هـ.
 -21املعجزة اخلالدة ،حسن ضياء الدين عرت ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة الثالثة 4 1 ،هـ.
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