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إعــــداد
د.فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد

كلية أصول الدين - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية



حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم

 - بعد أخذ إذن من املؤلف - برشط عدم الترصف يف الكتاب

أيها اإلخوة املسلمون واألخوات املسلامت :

إىل كل مهموم ومغموم ومبتىل 

إىل كل من ابتيل مبرض أو بلوى أو غربة أو فقد عزيز

إىل كل مذنب تاب وأناب وأقبل عىل الله

إىل كل من عمل عمالً صالحاً يرجو من الله قبوله

إىل كل داٍع إىل الله تعاىل - عىل منهاج النبوة - القى َعَنتاً وعناداً

إىل كل مسلم يرجو ما عند الله تعاىل ...

أحسن الظن بالله تعاىل واجتهد يف إصالح عملك واحذر من اليأس والقنوط ...

وأبرش بالخري من الله تعاىل فإنه ال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...      
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نبينا  واملرسلني  األنبياء  أرشف  ىلع  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

حممد وىلع آهل وصحبه وأتباعه بإحسان إىل يوم ادلين ؛ أما بعد :

احلق،  ودين  باهلدى    حممدا  نبيه  بعث  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فإن 

اكمال  قيما  دينا  اإلسالم  دين  دينه  وجعل   ، انلعمة  عليه  وأتم  ادلين  هل  وأكمل 

ىلع  مشتمال  دينه  وجعل   ، السابقة  األديان  جلميع  ناسخا  وجعله  تاما،  شامال 

اجلميلة  األخالق  أعظم  إىل  بأتباعه  وارتىق  واملعنوية،  احلسية  الكماالت  مجيع 

والرشائع  األحاكم  أحسن  وابلاطنة،وعلمهم  الظاهرة  الصفات  وأرشف  املحمودة، 

ديٌن  ـ    حممد  بعثة  بعد  ـ  يوجد  فال  ؛  والعملية  العلمية  والفضائل 

 يف األرض يُدان هلل عز وجل به ، وحيبه اهلل ويرىض عن أهله إال دين اإلسالم ؛

ڍ ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   :زب  تعاىل  قال   كما 

  ڌ  ڌڎ  رب ]املائدة: ٣[.

واكن مـن رمحـة اهلل للعبـاد بهـذا ادليـن مـا حيملـه مـن رسـالة تصفيـة أعمال 

القلـوب واجلـوارح ، الـي تطهـر بهـا انلفـوس ، وتطمـن بهـا القلـوب ، وتزكو بها 

األعمـال ، وتصلـح بهـا األحـوال ، ومـن هـذه األعمـال إحسـان الظن بـاهلل تعاىل 

واتلحذيـر مـن ايلـأس والقنـوط ، وهذا املوضوع هو حمل ادلراسـة يف هـذا ابلحث.
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إن إحسان الظن باهلل تعاىل من األعمال القلبية اجلليلة ، الي ال يستغين عنها 

ملا  املسلم  عقيدة  يف  أهمية  من  املوضوع  هلذا  ما  خيىف  وال   ، عني  طرفة  املسلم 

تعكسه نقاوة باطنه ىلع ظاهره ، واألمة اإلسالمية ايلوم ـ ويف ظل هذه املتغريات 

والفنت واملدهلمات الي حتيط بها ـ  يف أمّس احلاجة إىل جتلية هذه املعاين اإليمانية، 

لك  يف  واالجتهاد  واجلد   ، العزائم  وشحذ   ، اهلمم  وبعث   ، انلفوس  يف  وجتديدها 

عمل خملص موافق للحق كتاب اهلل وسنة رسوهل وما اكن عليه السلف الصالح ؛ 

تلعود ألمة اإلسالم كرامتها وعزها وجمدها بتوفيق من اهلل تعاىل ، مع استصحاب 

سنة  ومتابعة  وموافقة   ، الكريم  لوجهه  العمل  إخالص  وهما  العظيمني  األصلني 

الرسول الكريم  يف لك األقوال واألعمال.

│
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○• أهمية املوضوع وأسباب اختياره:

األوقات  لك  يف  تعاىل  باهلل  الظن  إحسان  واجلماعة  السنة  أهل  أصول  1-من 

واألحوال، واحلاجة امللحة بل الرضورة إىل تعلم املسلمني إحسان الظن باهلل تعاىل 

 ، هلم  تقع  الي  والكربات  والشدائد   ، بهم  حتيط  الي  واملصائب  ابلاليا  ملواجهة 

وسائر املشاق يف احلياة وعند املمات. 

2-أن إحسان الظن باهلل تعاىل ال حيصل إال باإليمان الصحيح بأسماء اهلل تعاىل 

وصفاته العىل من غري تمثيل وال تعطيل ، فهو من آثار اتباع منهج السلف الصالح 

اإليمان  ضعف  سببه  تعاىل  باهلل  الظن  فسوء  كذلك  والعكس   ، طريقتهم  ولزوم 

بأسماء اهلل تعاىل وصفاته وكماهل أو عدم اإليمان بها باللكية .

 ، ٣-األثر اإلجيايب إلحسان الظن باهلل تعاىل ىلع نفسية املسلم ورفع معنوياته 

ورباطة جأشه ، وقوة إيمانه وباتلايل كرثة عطائه وتزايد نشاطه وقوة صربه ويقينه.

يف  ووقوعهم   ، املسلمني  بعض  ىلع  باهلل  الظن  إحسان  مسائل  بعض  4-خفاء 

املخالفات اخلطرية يف هذا ابلاب .

قلبه  ىلع  سيطرا  فإذا  ؛  ودنياه  دينه  يف  العبد  ىلع  والقنوط  ايلأس  5-خطر 

به تسلطت  ، وإذا أحاطا  وجوارحه أرشف ىلع اهلالك واخلسارة ادلينية وادلنيوية 

عليه األعداء من شياطني اإلنس واجلن .

6-ضعف الوازع ادليين دلى بعض املسلمني مما جعل ايلأس يسيطر عليهم من 

حيث ال يشعرون ، ويدخل عليهم من املداخل اخلفية .
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7-أن ايلأس والقنوط يؤديان بالعبد إىل ترك األعمال انلافعة املفيدة ، وجيعله 

منطويا ىلع نفسه مهمال وتاراك ملا فيه سعادته وفالحه .

8-أن ايلأس والقنوط قد يؤديان بالعبد إىل الوقوع يف الكفر والرشك املخرج 

من امللة ، ملا فيهما من ترك ادلين واإلعراض عنه ، والوقوع يف سوء الظن باهلل .

 9-أن ايلأس والقنوط ديلل ىلع خروج العبد عن منهج أهل السنة واجلماعة 

وشذوذه عنهم ، واتباعه للهوى والشيطان وانلفس األمارة بالسوء .

وألهمية هذا املوضوع وما دلراسته من آثار إجيابية ىلع سلوك املسلم يف عقيدته 

وسائر أعماهل ، اخرتت دراسته يف هذا ابلحث ، سائال اهلل أن جيعله خالصا لوجهه 

الكريم ، اعئدا نفعه ىلع عباده .

وأن   ، املسلمني  إخواننا  ويوفقنا ومجيع  يعيننا ويسددنا  أن  تعاىل-   – أسأهل  كما 

آهل  وىلع  حممد  نبينا  ىلع  وسلم  اهلل  وصىل   ، والعمل  القول  يف  اإلخالص   يرزقنا 

وصحبه أمجعني.

│
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○• خطة البحث :

 العنـوان : إحسـان الظـن باللـه والتحذيـر مـن اليـأس والقنـوط مـن

 رحمـة اللـه يتكـون ابلحـث مـن مقدمـة وتمهيـد وثالثـة مباحـث وخاتمـة

ىلع انلحو اآليت :

املقدمة : وفيها: أهمية املوضوع وأسباب اختياره وخطة ابلحث ومنهجه

التمهيد ، وفيه : 

-اتلعريف بمفردات ابلحث ومرادفاتها .

-حقيقة إحسان الظن باهلل تعاىل عند أهل السنة واجلماعة .

ووسائله  وأحواله  تعاىل  بالله  الظن  إحسان  حكم   : األول  املبحث 

وآثاره، وفيه :

املطلب األول : حكم إحسان الظن باهلل تعاىل واألدلة عليه .

املطلب اثلاين : أحوال إحسان الظن باهلل تعاىل عند الصحة واملرض والطاعة 

واملعصية والفتور والنشاط .

املطلب اثلالث : الوسائل املعينة ىلع إحسان الظن باهلل تعاىل .

املطلب الرابع : آثار إحسان الظن باهلل ىلع حياة املسلم .
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املبحث الثاين : حكم اليأس والقنوط من رحمة الله تعاىل وأسبابه 

وآثاره،وفيه:

املطلب األول : حكم ايلأس والقنوط .

املطلب اثلاين : األدلة ىلع اتلحذير من ايلأس والقنوط .

املطلب اثلالث : األسباب املؤدية لليأس والقنوط وسبل عالجها .

املطلب الرابع : اآلثار املرتتبة ىلع ايلأس والقنوط.

 ، والقنوط  واليأس  بالله  الظن  إحسان  يف  قصص   : الثالث  املبحث 

وفيه :

 املطلـب األول : نمـاذج مـن قصـص مـن أحسـنوا الظـن بـاهلل تعـاىل وأثر

 ذلك عليهم.

املطلب اثلاين : نماذج من قصص ايلائسني والقانطني وأثر ذلك عليهم .

الخامتة وفيها : أهم انلتائج وتوصيات ابلحث .

الفهـــــــارس

│ 
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○• منهج البحث:

1. مجع انلصوص الواردة من الكتاب والسنة يف إحسان الظن باهلل تعاىل واتلحذير 

من ايلأس والقنوط ، ودراسة مسائله دراسة عقدية.

2. مجع ما تيرس من كالم العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم يف إحسان الظن 

باهلل تعاىل واتلحذير من ايلأس والقنوط.

٣. عزو اآليات إىل سورها.

أحدهما  أو  الصحيحني  يف  اكن  انلبوية،فإن  السنة  كتب  من  األحاديث  ختريج   .4

اكتفيت بعزوه إيلهما أو إىل أحدهما ،وإن اكن يف غريهما خرجته ونقلت حكم 

أهل العلم عليه.

5. توثيق انلقول واألقوال.

6. عزو األبيات إىل دواوين الشعر وكتب اللغة .

│
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○• التمهيد : التعريف مبفردات البحث ومرادفاتها.

تعريف إحسان الظن:

احلََسن،  فعلَت  وأحسنَت:   ، اجلَمال   : بالضم  ،واحلُْسُن  القبح  نقيض  احُلسن: 

، واإلحسان ضد  إذا فعل اجلّيد، وأحسنُت اليشَء عرفتُه وأتقنتُه  كما قيل: أجاد 

اإلساءة، واملحاسن من اإلنسان وغريه: ضد املساوي، واإلحسان :فعل ما هو حسن 

كأنك  اهلل  تعبد  أن  وهو:  ادلين،  مراتب  أعظم  واإلحسان  الصنع،  ىف  اإلجادة  مع 

تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك)1).

وأما الظن: فهو مصدر ، وهو خالف ايلقني ، وُيطلق ىلع معنني خمتلفني: يقني 

َمِظّنة  ابلاب  هذا  ومن  أيقنُت...  أي  ظّنا،  ظننُت  القائل:  فقول  ايلقني  فأما  وشك، 

الشك،  اآلخر:  واملعىن   ، لكذا  َمِظّنة  هو  ويقولون:   ، وماكنُه  َمْعلُمه  وهو  اليشء، 

يقال ظننت اليشء، إذا لم تتيقنه، ومن ذلك الِظنَُّة: اتلُّهمة. والّظنني: املتهم. ويقال 
أظنين فالن.)2)

واملراد بإحسان الظن باهلل تعاىل :

وقضائه  وتدبريه  وأفعاهل  وصفاته  وأسمائه  بذاته  تعاىل  باهلل  االعتقاد  مجيل  هو 

عباده،  يعايف  اذلي  هو  وحده  تعاىل  اهلل  ،وأن  املطهر  الرشع  يف  ورد  ما  ىلع  وقدره 

ويهديهم، ويقبل توبة اتلائبني، وينرص املجاهدين يف سبيله.

املحيط )ص15٣5)  القاموس    (2099  /  5( الصحاح    (8008  /  1( العروس  تاج   (57/2( فارس   اللغة البن  مقاييس     (1(
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري )2 / ٣79) اتلعريفات )1 / 187) .

)2)   القاموس املحيط )1 / 1566) الصحاح )6 / 2160) املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري )5 / 490) مقاييس اللغة 
للكفوي  اللكيات  ، وانظر كتاب   (254  /  1( ابن كثري  )، وتفسري  ابن جرير)262/1  / 462)، ويلنظر تفسري  البن فارس )٣ 

)ص928)، والفروق اللغوية للعسكري )ص78ـ80).
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واجلود  لإلحسان  أهٌل  تعاىل  اهلل  بأن  اإليماُن  تعاىل  باهلل  الظن  إحسان  ومن 

والكرم والعفو ملن يستحق العفو واملغفرة ، وأنه سبحانه هو اجلواد الكريم واملنعم 

ىلع عباده وهو أرحم الرامحني ، وتوقع اخلري من اهلل سبحانه مع بذل اجلهد الاكمل 

يف حتصيل األسباب الرشعية والقدرية)1).

يَِس منه إذا قنط ، وايلأس 
َ
وأما القنوط يف اللغة : فهو ايلأس من اليشء ؛ يُقال : أ

وايلآسة : القنوط ضد الرجاء أو قطع األمل . )2)

وعليه فمعىن القنوط اصطالحا هو : ايلأس.

ادلاعء  بني  الفرق  مثل  بينهما  الفرق  فيكون  ايلأس،  شدة  القنوط   : وقيل 

ه. واالستغاثة ؛ فيكون القنوط يأساً ولكنه أعظُم ايلأِس وأشدُّ

قال ابن األثري:)قد تكّرر ِذكر ] القنوط [ يف احلديث وهو أَشّد ايلأس من اليشء. 

ُيَقال: قَِنط يَقنَط وَقنَط َيْقِنط فهو قانٌِط وَقنُوط : والُقنُوط بالضم : املصدر))٣).

وقال أبو هالل العسكري : )القنوط أشد مبالغة من ايلأس).)4) 

│

)1)   املجموع رشح املهذب )5 / 108) ، وانظر اتللخيص لوجوه اتلخليص البن حزم )٣ / 161).
)2)   الصحاح )1155/٣)،مقاييس اللغة )٣2/5) )15٣/6)، القاموس املحيط )ص684 ، 751 ، 884 ).

)٣)   انلهاية البن األثري )4/ 188).
)4)   الفروق اللغوية للعسكري )ص20٣)،وانظر :انلهاية البن األثري )11٣/4 ، 188)، تيسري العزيز احلميد ص451.
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 ○• حقيقــة إحســان الظــن باللــه تعــاىل عنــد أهــل

السنـة والجامعة.

ورغبة  حمبة  سبحانه  باهلل  القلب  تعلق  إىل  ترجع  باهلل  الظن  إحسان  حقيقة 
ورجاء وخوفا ورهبة وإجالال ، وتوكال وتفويضا يف مجيع األمور ويف لك األوقات، 
مع تغليب جانب الرجاء واملغفرة واثلواب والرضا يف ادلنيا واآلخرة ، وكذلك اثلقة 
يف الفرج وانلرص واتلثبيت واهلداية يف ادلنيا ، وذلك ال يعين ترك األخذ بأسباب 
السالمة وانلجاة ؛ بل ال يتم إحسان الظن إال مع االجتهاد وبذل األسباب ، وعند 
أهل  عند  املسألة  هذه  أن  يتضح  ومتعلقاته  تعاىل  باهلل  الظن  إحسان  يف  اتلأمل 

السنة واجلماعة ترجع إىل أصول :

 األصـل األول : إحسـان الظـن بـاهلل هـو ثمـرة اإليمـان بأسـماء اهلل احلسـى
وصفاته العىل:

معرفة  هو  عليه  يقوم  اذلي  وأساسه  تعاىل  باهلل  الظن  إحساِن  مداَر  أن  وذلك 

 ، وهذا اذلي 
ُ

العبد بما وصف الربُّ تعاىل به نفسه وبما وصفه به رسوهل
 وحسَن الظن به وتوقَع اخلري من عنده)1)، فإذا 

َ
يثمر يف قلب املؤمن تعظيَمه وإجالهل

آمن بأنه السميع املجيب القريب أثمر ذلك يف قلبه ثقتَه بسماع اهلل تعاىل دلاعئه 
آمن  وإذا  وحاجته،  لسؤاهل  اهلل  إجابِة  قرِب  توقَع  الظنِّ  حسُن  هل  وأثمر   ، وندائه 
بأن اهلل هو الرمحن الرحيم أثمر ذلك يف قلبه توقَع رمحِة اهلل تعاىل هل فأرشق قلبُه 
فرحاً بفضله ورمحته زب ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  رب 
]يونس: 58[ ، وإذا آمن بأنه الغفور الغفار اتلواب أثمر هل ذلك املسارعَة إىل اتلوبة، 

)1)   مفتاح دار السعادة )90/2).
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والصدَق فيها، والعزَم األكيد ىلع جتديد اتلوبة يف لك وقت وحني ، وإذا آمن بأنه 
العليم القدير ابلصري العزيز احلكيم اجلبار الكريم الفتاح الرزاق اللطيف الرفيق 
تورث يف  أسمائه وصفاته  بقية  ، وهكذا  هلا  معاٍنٍ ال حرَص  ذلك  هل  أثمر  الشايف... 
 وحمبتَه ورجاَءه واخلوَف منه ، يف باب واسع ومعارف 

َ
قلب املؤمن عظمَة اهلل وجالهل

جليلة ال يمكن حرصها وال اإلحاطة بُعرْشِ معشارها .

وباجلملة فمن قام بقلبه حقائق معاين أسماء اهلل وصفاته قام به من حسن الظن 
ما يناسب لك اسم وصفة ألن لك صفة هلا عبودية خاصة وحسن ظن خاص ... )1)

األصل اثلاين : أن إحسان الظن باهلل تعاىل باعث ىلع العمل واجلد واالجتهاد :

أسمائه  من  تعاىل  باهلل  يليق  ما  معرفة  من  نابع  باهلل  الظن  إحسان  أن  وذلك 

إتقان  ىلع  سيحمله  شك  بال  فإنه  صادقاً  إيماناً  بذلك  آمن  وإذا  وأفعاهل  وصفاته 

اهلل  مبارزة  مقيم ىلع  وهو  باهلل  الظن  أنه حيسن  ادىع  إذا  وأما   ، وإحسانه  العمل 

تعاىل بما يغضبه ، ومبتعد عن العمل الصالح اذلي ينجيه ؛ فهذا من باب األماين، 

ورجاء رمحة اهلل تعاىل وحسن الظن به يشء ، واألماين يشء آخر !! 

فلكُّ حمسٍن للظنِّ جمتهٌد يف عمل وعلم ينفعه ، ولكُّ راٍج خائٍف آخٌذ بأسباب 

خاف  إذا  الطريق  ىلع  والسائر   ، واهلالك  العطب  أسباب  عن  ومبتعٌد  السالمة 

أدلج  ومن   ، أدلج  خاف  )من   : انليب  قال  كما  الفوات  خمافَة  أرسَع 

بلغ املزنل) )2) ، فإذا قرّص يف العمل ُعلم أنه مقرص يف حسن الظن باهلل تعاىل.

)1)   تيسري العزيز احلميد )1 / 605).
)2)   أخرجه الرتمذي )2450) وقال حسن غريب ، وصححه األبلاين يف السلسلة الصحيحة)675/2) ،َو)) أْدلََج )) : بإساكن 

ادلال ومعناه سار من أول الليِل . واملراد التشمري يف الطاعة.
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قال الشيخ العالمة حممد ابن عثيمني  : )جيب أن تظن باهلل أحسَن الظن، 
لكن برشط أن يوجد دليك السبب اذلي يوجب الظنَّ احلََسن، وهو أن تعبد اهلل 
ىلع مقتىض رشيعته مع اإلخالص، فإذا فعلت ذلك; فعليك أن تظن أن اهلل يقبل 
منك، وال تيسء الظن باهلل بأن تعتقد أنه لن يقبل منك، وكذلك إذا تاب اإلنسان 
من اذلنب; فيُحسُن الظنَّ باهلل أنه يقبل منه، وال ييسُء الظنَّ باهلل بأن يعتقد أنه ال 
يقبل منه. وأما إن اكن اإلنسان ُمَفرِّطاً يف الواجبات فاعاًل للمحرمات، وظنَّ باهلل 
ظناً حسناً; فهذا هو ظن املتهاون املتهالك يف األماين ابلاطلة، بل هو من سوء الظن 

باهلل; إذ إن حكمة اهلل تأىب مثل ذلك). )1)

األصل اثلالث : اجلمع بني نصوص الوعد والوعيد واجلمع بني اخلوف والرجاء 
هو سبيل أهل السنة واجلماعة :

وتفسري  والوعيد،  الوعد  نصوص  بني  اجلمع  يه  واجلماعة  السنة  أهل  طريقة 
بعضها ببعض من غري تبديل يشء منها، كما جُيمع بني نصوص األمر وانليه من 
غري تبديل يشء منها ، وهذا اذلي جيعل العبد َحَسن الظنِّ باهلل فال حيمله اخلوف 
والرصاط  الوسط  الطريق  هو  وهذا   ، اتلفريط  إىل  الرجاء  يدفعه  وال   ، ايلأس  ىلع 

املستقيم)2).

وأهمل  الرجاء  جانب  غلَّب  أو  الرجاء،  وأهمل  اخلوف  جانب  غلَّب  من  وأما 
اخلوف؛فال يمكن أن يكون َحَسن الظن باهلل جل وعال ؛ دلخوهل فيما حرم اهلل 

عليه من ايلأس والقنوط أو االغرتار .

)1)   القول املفيد ىلع كتاب اتلوحيد )٣8٣/2)، وانظر اجلواب الاكيف البن القيم )ص 15 ،21 ،96 ).
)2)   جمموع الفتاوى )498/14).
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األصل الرابع : إحسان الظن باهلل من أعمال القلوب:

وأعمال   ، األعيان  ىلع  الواجبة  القلبية  األعمال  من  تعاىل  باهلل  الظن  إحسان 

القلوب مما ورد األمر بها يف القرآن والسنة ، ويه من اإليمان، فإن حقيقة اإليمان 

، وعمل  وتصديقه  القلب  اللسان وعمل  قول  ذلك  ويدخل يف   ، قول وعمل   : أنه 

الظن  حسن  منها  كثرية:  القلوب  )وأفعال   : السالم  عبد  بن  العز  قال  اجلوارح، 
باهلل...). )1)

وأعمال القلوب ضلت يف تقريرها بعض الطوائف فمن أهل الكالم من أخرج 

القلبية  األعمال  هذه  أن  زعم  من  املتصوفة  ومن   ، اإليمان  مسىم  من  األعمال 

خلاصة األمة دون عموم املسلمني  ؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )فإن »اإليمان« 

أصله اإليمان اذلي يف القلب وال بد فيه من »شيئني«  : تصديق بالقلب وإقراره 

قول   : )اتلوحيد   : حممد«   بن  »اجلنيد  قال   . القلب  قول   : هلذا  ويقال   . ومعرفته 

قول  ثم  ؛  وعمله  القلب  قول  من  فيه  بد  فال   (2( القلب)  عمل   : واتلولك  القلب، 

اهلل  وخشية  ورسوهل  اهلل  حب  مثل  القلب؛  عمل  من  فيه  بد  وال  وعمله  ابلدن 

وحب ما حيبه اهلل ورسوهل وبغض ما يبغضه اهلل ورسوهل وإخالص العمل هلل وحده 

وتولك القلب ىلع اهلل وحده وغري ذلك من أعمال القلوب الي أوجبها اهلل ورسوهل 

وجعلها من اإليمان). )٣) 

)1)   قواعد األحاكم يف مصالح األنام )1 / 189).
)2)   الرسالة القشريية للعز ابن عبد السالم نقال عن االستقامة البن تيمية )209/1).

)٣)   جمموع الفتاوى )7 / 186).
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وقال أيضا : )وطائفة تظن أن اتلولك إنما هو من مقامات اخلاصة املتقربني إىل 

واخلوف  والرجاء  اكحلب  وتوابعها  القلوب  أعمال  يف  قوهلم  وكذلك  بانلوافل،  اهلل 

األعيان  ىلع  فروض  األمور  هذه  مجيع  بل  مبني  ضالل  ذلك؛وهذا  وحنو  والشكر 

باتفاق أهل اإليمان،ومن تركها باللكية فهو : إما اكفر وإما منافق لكن انلاس هم 

فيها كما هم يف األعمال الظاهرة؛ فمنهم ظالم نلفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق 
باخلريات، ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك). )1)

│ 

)1)   جمموع الفتاوى )18 / 184) ، وانظر : )7 / 190)  )7 / 195).



المبحــث األول :

حكم إحسان الظن بالله تعاىل وأحواله ووسائله وآثاره، وفيه :

      املطلب األول : حكم إحسان الظن باهلل تعاىل واألدلة عليه .

 املطلب اثلاين : أحوال إحسان الظن باهلل تعاىل عند الصحة واملرض 

والطاعة واملعصية والفتور والنشاط .

 املطلب اثلالث : الوسائل املعينة ىلع إحسان الظن باهلل تعاىل .

 املطلب الرابع : آثار إحسان الظن باهلل ىلع حياة املسلم .
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املطلـب األول : حكـم إحسـان الظـن باللـه تعـاىل   •○

: واألدلـة عليـه 

إن إحسان الظن باهلل تعاىل واجب ىلع املسلم ، وال يسقط عنه حبال ، وال جيوز 

والسنة  القرآن  الوجوه،واألدلة ىلع ذلك من  باهلل ىلع أي وجه من  الظن  إساءة  هل 

كثرية متظافرة ، وقد تنوعت دالالت انلصوص يف ذلك ، وفيما ييل ذكر مجلة من 

األدلة وأبدأها باألدلة من القرآن الكريم :

وأن  اجلاهلية،  ظنِّ  وحتريم  باهلل،  الظنِّ  سوء  حتريم  ىلع  ادلالة  اآليات   : أوال 

باهلل  الظن  إحسان  منها وجوب  ؛فيُْستنبُط  واملنافقني  املرشكني  ذلك من صفات 

تعاىل ؛ ومنها قوهل تعاىل : زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٹٹ  رب  ]آل عمران: 154[  ، وقال تعاىل عن الكفار وأهل انلار زب چ  چ  
چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  ڍرب  ]فصلت: 2٣[  ، وقال جل وعال 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    زب   . واملنافقني  املرشكني  عن 

ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  

ھ  ے  رب ]الفتح:6[ 

وورد يف سـبب نـزول هـذه اآليـات أن أبـا طلحة  قـال: )َغِشـيَنا انلُّعاس 

ُحـد، فجعـل سـييف يسـقط مـن يـدي وآخـذه، ويسـقط 
ُ
وحنـن يف مصافِّنـا يـوَم أ

وآخـذه، قـال: والطائفـة األخـرى املنافقـون ليس هلم هـمٌّ إال أنفسـهم، أْجنُب قوٍم 

 للحـق زب ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ رب   َكَذبـٌة إنمـا هـم 
ُ

وأرعنُـه، وأْخـذهل
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أهـُل  شـكٍّ وريـٍب يف اهلل عـز وجـل) )1)، فأهل ظن السـوء اعتقـدوا أن املرشكني 
ملـا ظهـروا تلـك السـاعة أنهـا الفيصلـة، وأن اإلسـالم قد بـاد وأهله، هذا شـأن 
أهـل الريـب والشـك إذا حصـل أمـر مـن األمـور الفظيعـة، حتصـل هلـم هـذه 

(2( الشـنيعة.  الظنون 

زب ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ    : تعاىل  قوهل   : ثانيا 
مدح  وهذا   ،  ]46  -  45 ]ابلقرة:  رب  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  

وأنهم  مبعوثون  أنهم  يستيقنون  بأنهم  تعاىل  باهلل  الظن  أحسنوا  اذلين  للمؤمنني 
حماسبون وأنهم راجعون إىل اهلل تعاىل،وهذا اذلي خّفف عليهم العبادات، وأوجب 
السيئات،  فعل  عن  وزجرهم  الكربات،  عنهم  ونّفس  املصيبات،  يف  التسيل  هلم 
فهؤالء هلم انلعيم املقيم يف الغرفات العايلات، وأما من لم يؤمن بلقاء ربه، اكنت 

الصالة وغريها من العبادات من أشق يشء عليه)٣).

ومثل هذا املدح واثلناء ما ورد يف قصة طالوت الي ذكرها اهلل تعاىل يف سورة 
االبتالء  ىلع  وصربوا  معه  صربوا  اذلين  املؤمنني  مادحا  تعاىل  قال  حيث  ابلقرة 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   :زب  العدو  وقاتلوا  وأطاعوه 
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک     رب  ]ابلقرة: 249[ )4).

 فهـذه اآليـات تـدل ىلع أن مـن اإليمـان الواجـب حسـن الظـن بـاهلل تعاىل ، 

وأن تـرك ذلك من صفات املنافقني واملرشكني .

)1)   تفسري ابن جرير )1٣9/4) .
)2)   انظر تفسري ابن كثري )125/2).

)٣)   انظر تفسريابلغوي )1 / 90) وتفسري السعدي )ص51) .
)4)   تفسري ابن كثري )1 / 668)، تفسري السعدي )ص 51).
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ثاثلا : قوهل تعاىل : زب حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   يث    ىث   مث       جث     يت   ىت   ختمت   حت  
]األحزاب:22-2٣[  رب  ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ  
به  الظن  الشدة والكرب وتكاثر األعداء بصفة حسن  املؤمنني يف حال  فوصف 

واتلولك عليه واتلصديق بوعده.

وملا اعين املؤمنون باهلل ورسوهل مجااعت الكفار قالوا : زب   حب  خب  مب  ىب  يبرب   

تسليماً منهم ألمر اهلل، وإيقاناً منهم بأن ذلك إجناز وعده هلم، اذلي وعدهم ... فأحسن 

اهلل عليهم بذلك من يقينهم، وتسليمهم ألمره اثلناء، وما زادهم اجتماع األحزاب 

عليهم إال إيمانا باهلل وتسليما لقضائه وأمره، ورزقهم به انلرص والظفر ىلع األعداء .

قوهل  يعنون   : زب حب  خب  مب  ىب  يبرب  تعاىل  قوهل  يف  وقتادة  عباس  ابن  قال 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   زب  ابلقرة  سورة  يف  تعاىل 

 ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ
    ۇئ   ۆئ  ۆئ  رب ]ابلقرة: 214[ ، أي : هذا ما وعدنا اهلل ورسوهل من االبتالء واالختبار 

واالمتحان اذلي يعقبه انلرص القريب؛ وهلذا قال: زب جت  حت  ختمترب . )1)

فهـذا الـكالم العظيـم زب حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  خترب لم يصدر 

- مـع شـدة اخلطـوب والكـروب ، واجتمـاع األعـداء وتأبلهـم - إال عـن قلـوب 

مؤمنـة واثقـة بنـرص اهلل تعاىل حمسـنًة الظـن به .

)1)   انظر تفسري ابن جرير )20 / 2٣6)، وتفسري ابن كثري)6 / ٣91)، أضواء ابليان )2٣4/6).
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رابعا :قوهل تعاىل :  زب ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   خب    حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ  

يف  جاء   ]174-17٣  : عمران  ]آل  رب  ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ    پ  
إبراهيم عليه  قاهلا   ( الوكيل  قال: )حسبنا اهلل ونعم  أنه  ابن عباس  الصحيح عن 

ی   ىئ   ىئ   زب   قالوا:  حني    حممد  وقاهلا  انلار،  يف  أليق  حني  السالم 
ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    رب . )1)

ووعد  ولوعده  هلل  وتصديقاً  يقينهم،  إىل  يقيناً   : ،أي  حئرب   زبجئ   وقوهل 

  رسوهل إىل تصديقهم، ولم يثنهم ذلك عن وجههم اذلي أمرهم رسول اهلل

وتوكاًل  باهلل  -ثقًة  منه،وقالوا  اهلل  رضوان  بلغوا  حىت  ساروا  ولكن  فيه،  بالسري 

عليه، إذ خّوفهم َمْن خّوفهم أبا سفيان وأصحابه من املرشكني-:حسبنا اهلل ونعم 

الوكيل،يعين بقوهل:حسبنا اهلل: كفانا اهلل، يعين: يكفينا اهلل ، ونعم الوكيل، يقول: 
ونعم املوىل ملن ويله وكفله...)2)

خامسا : قوهل تعاىل عن أفضل خلقه وخاتم رسله : زب ۀ  ہ  

ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ  

ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ەئ   ائائ    ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ  

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  رب ]اتلوبة: 40[.

)1)   رواه ابلخاري )456٣).
)2)   انظر تفسري ابن جرير  )7 / 405).
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 ، إال تنرصوا رسوهل حممدا ( : قال الشيخ عبد الرمحن السعدي

ھ    ھ   زب  يكون  ما  أقل  يف  نرصه  فقد  شيئا،  ترضونه  ال  عنكم،  غين  فاهللّ 

أشد  وحرصوا  ذلك،  يف  وسعوا  بقتله،  هموا  ملا  مكة  من  ھرب  ھ  
 احلرص، فأجلؤوه إىل أن خيرج، زبے  ےرب أي: هو وأبو بكر الصديق 

زب   ۓ  ۓ  ڭ  ڭرب أي: ملا خرجا من مكة، جلآ إىل اغر ثور يف أسفل مكة، 
املشقة،  الشديدة  احلرجة  احلالة  تلك  يف  فهما   ، الطلب  عنهما  يلربد  فيه  فمكثا 

من  عليهما  اهللّ  فأنزل  يلقتلوهما،  يطلبونهما  جانب  لك  من  األعداء  انترش  حني 

ۇرب زب    انليب  ڭرب  ڭ       زب   ابلال،   ىلع  خيطر  ال  ما   نرصه 

ونرصه  بعونه  ۈرب  ۈ   ۆ   ۆ   زبۇ   قلقه،  واشتد  حزن  ملا  بكر  أيب 

والسكون  والطمأنينة،  اثلبات  أي:  ۅرب  ۅ   ۋ   ۋ    زب  وتأييده. 

املثبتة للفؤاد، وهلذا ملا قلق صاحبه سكنه وقال زبۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈرب... 

الشدائد  أوقات  يف  العبد  ىلع  اهللّ  نعمة  تمام  من  وأنها  السكينة،  فضيلة  وفيها 

بربه،  العبد  معرفة  حسب  ىلع  تكون  وأنها  األفئدة،  بها  تطيش  اليت  واملخاوف 
وثقته بوعده الصادق، وحبسب إيمانه وشجاعته.) )1)

وقـال أيضـا: )مـن اكن يف طاعـة اهلل ، مسـتعيناً باهلل ، واثقـاً بوعـد اهلل ، راجياً 

 ثـواب اهلل، فـإن اهلل معـه ، ومـن اكن اهلل معـه فـال خـوف عليـه ، لقـوهل تعـاىل:

رب ې  ۉ   ۉ   ۅ   :زب    بقـوهل  علّلـه  ثـم  رب      ۋۅ      ۋ    ٴۇ    زب 
  ]طـه: 46[ ، وقـال تعـاىل : زب  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   رب))2)، 

)1)   تفسري السعدي  )1 / ٣٣7)بترصف يسري.
)2)   تيسري اللطيف املنان )1 / 41٣).
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وقـال ابـن رجـب احلنبـيل: )ومعيته مـع أهل طاعتـه خاصة هلـم، فهَو سـبحانه مع 

اذليـن اتقـوا ومـع اذلين هم حمسـنون . وقـال ملـوىس وهـارون : زب ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  

 ۉ  ۉ  ېرب     ]طـه: 46[ ، وقـال مـوىس :زب ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  رب
 ]الشـعراء: 62[ ، وقـال يف حـق حممـد وصاحبـه زب  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ

  ۆ  ۈ   ۈ  رب ]اتلوبة: 40[ وهلذا قال انليب أليب بكر يف الغار: )ما ظنك باثنني 

 اهلل ثاثلهمـا) )1) فهـذه معيـة خاصة غـري قـوهل : زب ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ

   ٿ  رب  ]املجادلـة: 7[  اآليـة ، فاملعيـة العامـة تقتـي اتلحذيـر مـن علمـه 

واطالعـه وقدرتـه وبطشـه وانتقامه . واملعيـة اخلاصة تقتي حسـن الظن بإجابته 

ورضـاه وحفظـه وصيانتـه ، فكذلك القـرب) )2).

داعه  من  دلاعء  تعاىل  اهلل  إجابة  ىلع  ادلالة  القرآن  يف  الكثرية  اآليات  سادسا: 

كقوهل تعاىل : زب ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

زب ۇ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     رب ]األنبياء: 87 - 88[  ، وقوهل تعاىل 

]انلمل:62[،  رب  ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ      ۈ   ۆ        ۆ  

عن  تعاىل  وقوهل   ، ]الصافات:75[  رب  ی   ی    ی   ىئ   ىئ   زب  وقوهل 

ۈ   ۈ    ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ        ۓ    زب  زكريا 

،  ]90-89 ]األنبياء:  رب  ېې   ۉ    ۉ      ۅ    ۅ   ۋ   ۋ    ٴۇ  

 وقال تعاىل : زب ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ

. 1)   أخرجه ابلخاري )٣65٣) ومسلم )2٣81) من حديث أنس بن مالك عن أيب بكر الصديق(
)2)   فتح ابلاري البن رجب احلنبيل )٣/116).
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ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   زب  تعاىل  وقوهل   ،   ]65 ]العنكبوت:  رب  ڄ     
رب  ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ  

]ابلقرة:186[، وقوهل تعاىل زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  رب ]اغفر:60[ وغريها كثري ، فهذه اآليات تدل 
ىلع إجابة اهلل تعاىل دلاعء من داعه والذ حبماه ، وأنه ال خُيّيب من رجاه ، ويف هذا 

من حسن الظن باهلل تعاىل ، واثلقة فيما عنده ،وقوة ايلقني واتلولك ما ال خيىف .

وإحسانه  املؤمنني  عباده  ىلع  سبحانه  اهلل  فضل  ىلع  ادلالة  اآليات  سابعا: 

وجوده وكرمه وسعة رمحته ومغفرته، كقوهل تعاىل: زب گ  گ  گ  گ  ڳ  

وقوهل   ،  ]٣1 ]النساء:  ڱرب  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ        ڳ  
،زب ہ  ہ  ہ  ھ  رب ]األنعام:54[   زب ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  رب   :  تعاىل 

]املزمل: 20[ ، زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  

ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          رب      ]الزمر:5٣[.  زب ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   رب  ]اغفر:7[ ، وقوهل تعاىل زب ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   رب  ]املدثر:56[، 
زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  رب  تعاىل  وقوهل 

]األنعام:82[ ،وقوهل تعاىل : زب ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  

ڃ  ڃڃ  رب ]إبراهيم:27[.

واسـتنبط السـلف مـن القرآن بعض اآليـات يف دالتلها ىلع حسـن الظن باهلل 

ورجـاء رمحتـه وفضلـه ؛ فقـد أخـرج عبـد الـرزاق يف تفسـريه عـن ابن مسـعود 

  قـال : ) مخـس آيـات يف سـورة النسـاء هلـن أحـب إيّل مـن ادلنيـا مجيعـا :
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زب گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  رب ]النسـاء: ٣1[ وقـوهل 
تعـاىل : زب ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  رب ]النسـاء:40[  اآليـة ، وقـوهل تعـاىلزب ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  رب ]النسـاء:48[ ، وقـوهل تعـاىلزب گ  
 ، ]النسـاء:110[  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻرب 

ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   زب   : تعـاىل  وقـوهل 
 (1( ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  رب ]النسـاء:152[). 

نزلت  آيات  ثماين   ( قال:  أنه    عباس  ابن  عن  أيضا  جرير  ابن  وروى 
أوالهن: وغربت،  الشمس  عليه  طلعت  مما  األمة  هلذه  خري  يه  النساء  سورة   يف 
 زب ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  واثلانية:   ، ]النساء:26[  ۆئرب 

،واثلاثلة:زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ]النساء:27[  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  رب 
سواء،  مسعود  ابن  قول  ذكر  ثم   (... ]النساء:28[  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  رب 

يعين يف اخلمسة ابلاقية.)2)

وأورد القرطيب قصًة عن اخللفاء الراشدين يف ذكر أرىج آية يف كتاب اهلل تعاىل 
ثم قال بعد ذلك :)وقرأُت القرآَن من أوهل إىل آخره فلم أَر آية أحسَن وأرىج من 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  رب  تعاىل:  قوهل 
]األنعام: 82[). )٣)

)1)   تفسري عبد الرزاق )449/1)،ورواه ابن جرير)45/5)وابليهيق يف شعب اإليمان)٣60/5) واحلاكم يف املستدرك )٣05/2)
بنحوه،ورواه ابليهيق يف الشعب بسند آخر)452/12) وذكر أربع آيات ، وانظر جممع الزوائد للهيثيم )11/7).

)2)   ابن جرير)45/5) ، وأخرجه ابليهيق يف الشعب )456/12)وانظر تفسري ابن كثري يف أول تفسري سورة النساء )178/2)، 
وانظر رسائل ابن حزم )٣ / 151).

)٣)   اجلامع ألحاكم القرآن )10 / 209).



إحسان الظن باهلل تعالى والتحذير من اليأس والقنوط من رحمة اهلل 26

 وروى اإلمـام أمحـد بسـنده عـن جريـر بـن عبـد اهلل  قـال: خرجنـا مـع

رسـول اهلل : فلمـا برزنـا مـن املدينـة، إذا راكـٌب يُوِضـُع حنونـا، فقال 

رسـول اهلل : )كأن هـذا الراكـب إياكـم يريـد). فانتىه إيلنـا الرجل، 

فسـلّم فرددنـا عليه فقال هل انلـيبُّ : )من أين أقبلـت؟) قال: من أهيل 

 وودلي وعشـرييت. قـال: ) فأين تريد؟)، قال: أريد رسـول اهلل. قـال: )فقد أصبته).

اهلل، إال  هلإ  ال  أن  )تشـهد  قـال:  اإليمـان؟  مـا  علمـين  اهلل،  رسـول  يـا   قـال: 

وأن حممدا رسـول اهلل، وتقيم الصالة، وتؤيت الزاكة، وتصوم رمضان، وحتج ابليت). 

قـال: قـد أقررت. قال: ثم إن بعريه دخلت يده يف جحـر جرذان، فهوى بعريه وهوى 

الرجـل، فوقـع ىلع هامته فمـات، فقال انلـيب : )يلّع بالرجـل). فوثب 

إيلـه عمار بن يـارس وحذيفة بن ايلمان فأقعداه، فقاال يا رسـول اهلل، قُبض الرجل! 

: ثم قال هلما رسـول اهلل ، قال: فأعرض عنهما رسـول اهلل 

)أمـا رأيتمـا إعـرايض عـن الرجـل، فـإين رأيت ملكـني يدسـان يف فيه مـن ثمار 

اجلنـة، فعلمـت أنه مـات جائعا)، ثم قال رسـول اهلل : )هذا من اذلين 

 قـال اهلل عز وجـل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پرب ]األنعام: 82[  ثم قال:
)دونكم أخاكم ). )1)

وجناة  الاكفرين  إهالك  من  القرآن  يف  ذكرها  الي  القصص  ذلك  ومن  ثامنا: 

وأتباعهم  والرسل  باألنبياء  االعتبار  وجوب  ىلع  مشتملة  فإنها  وأتباعهم  الرسل 

واتلأيس يف الصرب واتلولك وبيان العاقبة احلميدة الي هلم فيورث ذلك املؤمن حسن 

)1)   مسند أمحد )٣59/4)، وقال يف جممع الزوائد)42/1) :)ويف إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه) ، وهل شاهد من 
حديث ابن عباس أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه )1٣٣4/4).
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زب ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ    : ، قال تعاىل  الظن باهلل تعاىل 
: كثري  ابن  قال  ؛   ]120 ]هود:  رب  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ    چ  
) يقول تعاىل: ولك أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل املتقدمني قبلك مع أممهم، 
األنبياء من اتلكذيب  احتمله  املحاجات واخلصومات، وما  وكيف جرى هلم من 
واألذى، وكيف نرص اهلل حزبه املؤمنني وخذل أعداءه الاكفرين -لك هذا مما نثبت 
املرسلني  به فؤادك -يا حممد -أي: قلبك، يلكون لك بمن مىض من إخوانك من 
ابن  قاهل  السورة.  هذه  يف  ،أي:   ]120 ]هود:  رب  چ   چ    چ   چ   وقوهل:زب  أسوة. 
عباس، وجماهد، ومجاعة من السلف. وعن احلسن -يف رواية عنه -وقتادة: يف هذه 
األنبياء وكيف جناهم اهلل  املشتملة ىلع قصص  السورة  والصحيح: يف هذه  ادلنيا. 
وموعظة  صدق،  ونبأ  حق،  قصص  فيها  جاءك  الاكفرين،  وأهلك  بهم،  واملؤمنني 

يرتدع بها الاكفرون، وذكرى يتوقر بها املؤمنون). )1)

مثل  تعاىل،  اهلل  روح  من  وايلأس  القنوط  حتريم  ىلع  ادلالة  اآليات  تاسعا: 
 ،   ]87 ]يوسف:  زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      رب   تعاىل:  اهلل  قول 
،  ]56 ]احلجر:  رب  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   زب  تعاىل:   وقوهل 
زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ    : تعاىل  وقوهل 

ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          رب ]الزمر: 5٣[ .

مجيعا  اذلنوب  يغفر  اهلل  إن  رمحي،  من  تيأسوا  ال  :)يقول:  جرير  ابن  قال 
وقال: زب ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  رب    ]الزمر: 54[ ، وإنما يعاتب اهلل أويل األبلاب 
َمَر إن أرسف أحدهم 

َ
أ وإنما احلالل واحلرام ألهل اإليمان، فإياهم اعتب، وإياهم 

)1)   تفسري ابن كثري )4 / ٣6٣) ، وانظر إاغثة اللهفان )195-187/2).
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ىلع نفسه، أن ال يقنط من رمحة اهلل، وأن ينيب وال يبطئ باتلوبة من ذلك اإلرساف 
واذلنب اذلي عمل).)1)

يقول   ،  ]56 ]احلجر:  زب ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  رب  وقال: 

قد  اذلين  القوم  إال  ييأس من رمحة اهلل  : ومن  للضيف  إبراهيم  قال   ، تعاىل ذكره 

من  خييب  اهلل،وال  رجاء  تركهم  يف  السبيل  قصد  الصواب،وتركوا  سبيل  أخطئوا 
رجاه، فضلوا بذلك عن دين اهلل ).)2)

]احلجر:55[   رب  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   )زب  السعدي:  وقال 

اذلين يستبعدون وجود اخلري، بل ال تزال راجيا لفضل اهلل وإحسانه، وبره وامتنانه، 

چرب چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   زب  بقوهل:  إبراهيم   فأجابهم 

عليه  اهلل  أنعم  من  وأما  اقتداره  وكمال  بربهم،  هلم  علم  ال  اذلين   ،  ]56 ]احلجر:   

األسباب  يعرف من كرثة  إيله ألنه  القنوط  إىل  العظيم، فال سبيل  والعلم  باهلداية 
والوسائل والطرق لرمحة اهلل شيئا كثريا). )٣)

فهذه بعض األدلة من القرآن الكريم ىلع وجوب إحسان الظن باهلل تعاىل ، ولو 

تدبر املسلم آيات اهلل تعاىل لوجد فيها من املعاين الي حتثه ىلع حسن الظن باهلل 

أضعاف أضعاف ما ذكر .

 

)1)   تفسري الطربي  )21 / ٣06).

)2)   تفسري الطربي  )17 / 11٣).
)٣)   تفسري السعدي )1 / 4٣2).
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األدلة من السنة :

  قال : سمعت رسول اهلل  أوال: عن جابر بن عبد اهلل األنصاري

 قبـل موتـه بثالثـة أيـام ،يقـول :) ال يموتن أحدكـم ، إال وهو حيسـن الظن باهلل
عز وجل(. )4)

: تعاىل  اهلل  يقول   : انليب  قال   : قال    هريرة  أيب  عن   ثانيا: 

)أنا عند ظن عبدي يب ، وأنا معه إذا ذكرين ، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس ، 

وإن ذكرين يف مإل ذكرته يف مإل خري منهم ، وإن تقرب شرباً إيل تقربت إيله ذرااع، 
وإن تقرب إيل ذرااع تقربت إيله بااع ، وإن أتاين يميش أتيته هرولة (.)5)

اهلل  : عن رسول    هريرة  أيب  ورد عن  ما  منها  ؛  مقاربة  ألفاظ  وللحديث 

 قال: )إن اهلل - جل وعال - يقول : أنا عند ظن عبدي يب : إن ظن 
خريا فله، وإن ظن رشا فله). )6)

 يقول:   قال : سمعت رسول اهلل  ثاثلا: عن واثلة بن األسقع 
)قال - اهلل تبارك وتعاىل - : أنا عند ظن عبدي يب ، فليظن يب ما شاء(. )7)

لزييد بن األسود، فلقيت واثلة بن  ؛ قال: خرجت اعئداً  وعن حيان أيب انلرض 

األسقع ، وهو يريد عيادته ؛ فدخلنا عليه فلما رأى واثلة بسط يده ، وجعل يشري 

)4)   رواه مسلم )2877).
)5)   رواه ابلخاري )7405) ومسلم )2675).

)6)   رواه أمحد يف املسند )٣91/2)وابن حبان )6٣9)، وانظر السلسلة الصحيحة لألبلاين )166٣).
األبلاين سنده  وصحح   ، وصححه   (240/4( )6٣٣)واحلاكم  حبان  ابن  106/4)و   ،  491/٣( املسند  يف  أمحد  رواه    (7( 

يف السلسلة الصحيحة رقم )166٣).
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إيله ؛ فأقبل واثلة حىت جلس ؛فأخذ يزيد بكيف واثلة فجعلهما ىلع وجهه ؛ فقال 

هل واثلة: كيف ظنك باهلل؟ قال: ظين باهلل ـ واهلل ـ َحَسٌن ، قال:فأبرش ؛ فإين سمعت 

رسول اهلل  يقول: )قال اهلل جل وعال : أنا عند ظن عبدي يب إن ظن 
خريا وإن ظن رشا ). )1)

باهلل  الظن  حسن  بوجوب  املرصحة  األحاديث  من  اثلالثة  األحاديث  وهذه 

 تعاىل، وتأكد ذلك عند املوت وقرب حلول األجل ، ومن معاين قوهل: ) أنا عند ظن

عبدي يب) أي : بالكفاية إذا استكفاين ، والكالءة هل إذ استكألين ، واإلقبال عليه 

إذا  هل  واملغفرة   ، يل  عمل  إذا  منه  والقبول   ، داعين  إذا  هل  واإلجابة  إيّل،  أناب  إذا 

استغفر يل ؛ ألن هذه األوصاف ال تظهر من العبد إال إذا أحسن باهلل ظنه ، وقوي 
يقينه ، قال انلووي : )وقيل: املراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا أصح ). )2)

رابعا: عن أنس  ، قال : سمعت رسول اهلل   يقول :

 )قال اهلل تعاىل : يا ابن آدم ، إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك ىلع ما اكن 

منك وال أبايل،يا ابن آدم ، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ، ثم استغفرتين غفرت 

لك وال أبايل ، يا ابن آدم ، إنك لو أتيتين بقراب األرض خطايا ، ثم لقيتين ال ترشك 
يب شيئا ، ألتيتك بقرابها مغفرة(. )٣)

)1)   أخرجه ابن حبان برقم )641) ، وانظر السلسلة الصحيحة لألبلاين  رقم 166٣.
ابلاري فتح   ،(210، مسلم)2/17  ىلع  انلووي  )95/1)،رشح  للكالباذي  األخيار  بمعاين  املسىم  الفوائد  انظر:حبر   (2( 

البن حجر)1٣/ ٣86).
 : )ص400)  واحلكم  العلوم  جامع  يف  رجب  ابن  وقال   .  (٣540( سننه  يف  والرتمذي   (172/5( املسند  يف  أمحد  ررواه    (٣(

)وإسناده ال بأس به) ، وانظر السلسلة الصحيحة لألبلاين رقم )127).
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معلقة  اذلنوب  مغفرة  أن  تعاىل  باهلل  الظن  حسن  وجوب  ىلع  احلديث  وداللة 

بادلاعء والرجاء واالستغفار وهذا مرتبط حبسن الظن باهلل تعاىل، وأساس ذلك لكه 

السالمة من الرشك.

ومـن هنـا ُيْعلـم أن األحاديـث الـواردة يف بيـان فضـل اتلوحيـد ومـا يكفـر 

الشـيخ اإلمـام حممـد ، وقـد ذكـر  بـاهلل  الظـن  تـدل ىلع حسـن   مـن اذلنـوب 

بـن عبـد الوهـاب  مجلـة مفيـدة منهـا يف كتـاب اتلوحيـد يف بـاب فضـل 

اتلوحيـد ومـا يكفـر مـن اذلنـوب وبـاب مـن حقـق اتلوحيد دخـل اجلنـة بغري 

حسـاب وال عـذاب )1).

وكذلك األحاديث ادلالة ىلع فضل اتلوبة واالستغفار ، وأحاديث فضل ادلاعء 

وإجابة اهلل تعاىل هل يُْستنبط منها وجوب حسن الظن باهلل تعاىل .

: )من أحب  قال    أن انليب    الصامت  بن  خامسا: عن عبادة 

ابلخاري  زاد   ،) لقاءه  اهلل  كره  اهلل  لقاء  كره  ومن   ، لقاءه  اهلل  أحب  اهلل  لقاء 

:إنا   - أزواجه  بعض  أو   - اعئشة  فقالت   : قتادة  عن  همام  طريق  من  رواية  يف 

َ برضوان اهلل  نلكره املوت، قال: )ليس ذلك ، ولكن املؤمن إذا حرضه املوت برُشِّ

وكرامته، فليس يشء أحب إيله مما أمامه ، فأحب لقاء اهلل ، فأحب اهلل لقاءه ، 

َ بعذاب اهلل وعقوبته ، فليس يشء أكره إيله مما أمامه ،  وإن الاكفر إذا حرض برُشِّ
كره لقاء اهلل، وكره اهلل لقاءه( . ))(

)1)   انظر كتاب اتلوحيد  ورشوحه ومنها : تيسري العزيز احلميد ص )69 ،99 ) ،فتح املجيد ص)29 ، 47).
)2)   أخرجه ابلخاري)6026ـ 6027) ومسلم)4845) .
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بعض أقوال أهل العلم يف إحسان الظن باهلل تعاىل:

قـال ابن عبـاس : )إذا رأيتم الرجل باملوت ، فبرشوه يللىق ربه وهو حسـن 

: الظـن بـه ، وإذا اكن حيـا ، فخوفـوه بربـه عـز وجـل) )1)، وقال ابن مسـعود 

عطـي عبـٌد مؤمٌن قط شـيئاً خرياً من حسـن الظن 
ُ
)واهلل اذلى ال هلإ إال هـو مـا أ

بـاهلل، واهلل اذلى ال هلإ إال هـو ال حيسـن عبـد الظـن إال أعطـاه اهلل ظنـه ، وذلك 

أن اخلـري ىف يديـه))2)، وقـال املعتمر بن سـليمان: قـال يل أيب عند موتـه: يا معتمر 

حدثـين بالرخـص لعيل أن ألـىق اهلل تعـاىل وأنا حسـن الظن به.

ـروا العبَْد بمحاسن عمله عند موته يك حيُسَن الظن  واكنوا يستعجبون أن يَُذكَّ

بربه،وقال الفضيل بن عياض: ما دمت حيا فال يكن يشء عندك أخوف من اهلل 

عز وجل، وإذا نزل بك املوت فال يكن عندك يشء أرىج من اهلل عز وجل)٣).

وقال ابن هبرية يف تعليقه ىلع حديث )من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن 

كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه) : )يدل ىلع استحباب حتسني العبد ظنه عند إحساسه 

بلقاء اهلل ، ئلال يكره أحد لقاء اهلل يود أن لو اكن األمر ىلع خالف ما يكرهه ، 
والرايج املرسور يود زيادة ثبوت ما يرجو حصوهل وتغلب رجائه). )4)

ومن  للمريض  يستحب  أنه  ىلع  وغريهم  أصحابنا  )واتفق   : انلووي  وقال 

اذلي  باملعىن  تعاىل  باهلل  الظن  حسن  يكون  أن  ومعاناته  املوت  أسباب  حرضته 
)1)   رشح السنة للبغوي )275/5).

)2)   رشح صحيح ابلخاري البن بطال )99/10).
)٣)   العاقبة يف ذكر املوت لعبد احلق اإلشبييل )ص146).

)4)   انظر اتلمهيد البن عبد الرب )25/18) وانظر مرايق الفالح )1 / 224) القوانني الفقهية )140/٣) مواهب اجلليل رشح 
خمترص خليل )٣ / 21) اتلاج واإللكيل  )21/٣-22)،منح اجلليل )٣ / 112).
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  )قوهل   : مسلم  ىلع  رشحه  يف  وقال   ،  (1(  .(... رمحته  راجيا   ذكرناه 

)ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن باهلل الظن ) وىف رواية إال )وهو حيسن الظن باهلل 
تعاىل ) قال العلماء : هذا حتذير من القنوط وحث ىلع الرجاء عند اخلاتمة ) . )2)

وقوع  ُز  جُيَوَّ شخص  أحدهما  مقامني  يف  الكالم  )أن  اهليتيم:  حجر  ابن  وذكر 

هل  ندب  مريضا  اكن  فإن  الفقهاء،  هل  تعرض  اذلي  هو  فهذا  والعذاب،  هل  الرمحة 

تغليب جانب الرجاء وإن اكن صحيحا اختلفوا فيه كما رأيت.

 ثانيهما يف شخص آيس من وقوع يشء من أنواع الرمحة هل مع إسالمه، وهذا هو 

اذلي كالم الزواجر فيه، فهذا ايلأس كبرية اتفاقا؛ ألنه يستلزم تكذيب انلصوص 

القطعية الي أرشنا إيلها .

 ثم هذا ايلأس قد تنضم إيله حالة أشد منه يف اتلصميم ىلع عدم وقوع الرمحة 

إيله  ينضم  وتارة   ، قنوط)  يئوس  )فهو  سياق  عليه  دل  ما  حبسب  القنوط  وهو  هل 

أنه مع عدم رمحته هل يُشّدد عذابُه اكلكفار وهذا هو املراد بسوء الظن هنا فتأمل 

املراد بإحسان الظن املندوب:  الفقهاء أن  ذلك فإنه مهم وقد علم مما قدمته عن 

أنه يظن أن اهلل يرمحه ومن الرمحة أن اهلل يوفقه للخري، وأن يعطيه ما يسأل منه 

سنن  ىلع  جارية  غري  أحواهل  رأى  إذا  اإلنسان  وإن  اآلخرة،  أو  بادلنيا  يتعلق  مما 

االستقامة فاشتد اخلوف عنده بسبب ذلك وخيش أن يعاقب ىلع قباحئه مع جتويزه 

من  هو  بل  الظن؛  سوء  من  هذا  يكن  لم  هل  ويغفر  عنه  يعفو  قد  تعاىل  اهلل  أن 
)1)   املجموع رشح املهذب )5 / 108).

)2)   رشح مسلم للنووي )209/17) وانظر : فتح ابلاري )٣01/11)،)٣86/1٣) مغين املحتاج)201/4) نهاية املحتاج )٣6/8).
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باهلل  أعلمكم  )أنا   : قال  فقد  الفاضلة؛  واألحوال  الاكملة  احلاالت 

أنواع  من  السلف  أئمة  وبقية  الراشدين  اخللفاء  عن  وورد   ،(1( منه)  وأخوفكم 

اخلوف ما يفتت الكبد ويذيب اجلدل،وذللك جرى مجاعة أجالء ىلع ترجيح جانب 

اخلوف ىلع جانب الرجاء مطلقاً؛ ألنه ما دام ترجيحه باقيا اكن حامال ىلع اجتناب 

اغبلا  فإنه  الرجاء؛  جانب  ترجيح  خبالف  ينبيغ،  ال  ما  سائر  من  وغريها  املعايص 

حيمل صاحبه ىلع اقرتاف انلقائص))2).

وقال املرداوي: )حيسن املريض ظنه بربه،قال القايض: جيب ذلك...). )٣)

وقال ابن مفلح: )والرجاء حبسب رمحة اهلل الي سبقت غضبه جيب ترجيحه،كما 

قال تعاىل : )أنا عند حسن ظن عبدي يب ، فليظن يب خريا ) وأما اخلوف فيكون 
بانلظر إىل تفريط العبد وتعديه ، فإن اهلل عدل ال يأخذ إال باذلنب) . )4)

وقال ابن القيم: )أن أعظم اذلنوب عند اهلل إساءة الظن به؛ فإن امليسء به الظن 

قد ظن به خالف كماهل املقدس، فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، وهلذا توعد 

اهلل سبحانه الظانني به ظن السوء بما لم يتوعد به غريهم كما قال تعاىل: زب ڻ  
ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  رب    ]الفتح:6[))5)

)1)   أخرجه ابلخاري بنحوه يف صحيحه عن اعئشة  رقم )20).
)2)   الفتاوى الفقهية الكربى  )22/2).

)٣)  اإلنصاف)٣25/2)وانظر:كشاف القناع عن منت اإلقناع )80/2)، منتىه اإلرادات)٣84/1)،مطالب أويل انلىه)٣٣0/4).
)4)   الفروع )٣ / 185).

)5)   اجلواب الاكيف )ص96) ، وانظر الصواعق املرسلة )1٣56/4).
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يتمىن  وال  الظن باهلل وجوباً  :)وحيسن  الوهاب  الشيخ حممد بن عبد  وقال 
املوت لرض نزل به ) . )1)

رشحه  يف  الوهاب  عبد  بن  حممد  الشيخ  بن  اهلل  عبد  بن  سليمان  الشيخ  وقال 

ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   زب  تعاىل:  اهلل  قول  باب  يف  اتلوحيد  لكتاب 

عمران:154[  ]آل  رب  ڄڄ   ڄ         ڄ   ڦ    ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ  
من  ذلك  ألن  باهلل  الظن  حسن  وجوب  ىلع  اتلنبيه  الرتمجة  بهذه  املصنف  )أراد 

واجبات اتلوحيد، وذللك ذم اهلل من أساء الظن به...) . )2)

عز  باهلل  الظن  حتسن  أن  عليك  )جيب   : عثيمني  ابن  حممد  الشيخ  وقال 

وجل فيما يفعله -سبحانه وتعاىل- يف هذا الكون ...، وفيما يفعله بك; فهذا جيب 

أن تظن باهلل أحسن الظن، لكن برشط أن يوجد دليك السبب اذلي يوجب الظن 
احلسن، وهو أن تعبد اهلل ىلع مقتىض رشيعته مع اإلخالص...). )٣)

حظ 
ْ
هذا عرض موجز بلعض أقوال أهل العلم يف حسن الظن باهلل تعاىل ،وقد يُل

لك  ىلع  واجب  أنه  تعاىل،مع  باهلل  الظن  حسن  باستحباب  عرب  العلماء  بعض  أن 

مسلم ومسلمة،واجلواب عن ذلك ـ واهلل تعاىل أعلم ـ بما ييل :

إّن ُحسَن الظنِّ باهلل تعاىل درجات ؛ فالواجب ىلع لك مسلم ومسلمة السالمة 
من سوء الظن باهلل تعاىل والقنوط من رمحته وايلأس من روحه ، وإذا سلم العبد 
، املفرتض عليه  تعاىل  باهلل  الظن  الواجب من حسن  فقد حقق  ادلرجة   من هذه 

)1)   موسوعة مؤلفات اإلمام حممد بن عبد الوهاب  )9/11).
)2)   تيسري العزيز احلميد  )1 / 605)،وانظر امللخص املفيد رشح كتاب اتلوحيد )1 / ٣85) .
)٣)   تيسري العزيز احلميد  )1 / 605)،وانظر امللخص املفيد رشح كتاب اتلوحيد )1 / ٣85) .
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ثم يبىق بعد ذلك الكمال يف حتقيق حسن الظن باهلل تعاىل ، وهذا درجات متفاوتة 
حبسب ما يقوم بقلب العبد من معرفة أسماء اهلل وصفاته وأفعاهل ، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى أن حسن الظن يدخل يف باب الرجاء ، واجلمع بني اخلوف والرجاء 
واجب ؛ لكن املريض ينبيغ هل أن يغلب جانب الرجاء ىلع اخلوف يف هذه احلالة ، 

وهلذا عرب بعض الفقهاء باستحباب حسن الظن باهلل عند قرب األجل .

وهو  األول  املعى  إىل  نظر  بوجوبه  قال  فمن  ؛  العلم  أهل  كالم  جيتمع  وبهذا 
ادلرجة الواجبة ىلع لك مسلم ويه ما يتحقق به السالمة من سوء الظن ، ومن نظر 
إىل الكمال قال إنه يستحب خصوصا عند حضور األجل ؛ فينبيغ للعبد حينئذ أن 

حيقق أىلع الكمال يف حسن ظنه باهلل تعاىل ، واهلل تعاىل أعلم . 

│
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○• املطلب الثاين : أحوال إحسان الظن بالله تعاىل عند 

الصحة واملرض ، والطاعة واملعصية والفتور والنشاط .

تقدم أن إحسان الظن باهلل تعاىل واجب ىلع مجيع األحوال ، ولكن يتأكد ىلع 

سائر  يف  واستحضاره  وتذكره  فيه  الكمال  وبلوغ  الواجب  هذا  استحضار  املسلم 

، وكذلك  ، ومنها حال مرضه  أحوال حياته ،ويويل األهم فاألهم من ذلك أعظمه 

حال فتوره، وحال وقوعه يف املعصية ، أو فعله للطاعة ، وكذلك عند حلول املوت 

به نسأل اهلل تعاىل حسن اخلاتمة ، وفيما ييل تفصيل هلذه األحوال :

 حال املسلم يف حال الصحة واملرض:

جيب ىلع املسلم لزوم إحسان الظن باهلل يف حال صحته ،ويف حال مرضه يتأكد 

هذا يف حقه ، والرتباط هذه املسألة بمسألة الرجاء واخلوف أيهما يُغلّب ؛ أشري إىل 

أقوال أهل العلم يف ترجيح أحدهما ىلع اآلخر :

القول األول : أنه جيب تغليب الرجاء ىلع اخلوف)1).

القول اثلاين : أنه جيب تغليب اخلوف ىلع الرجاء)2).

: أنه يف حال الصحة يغلب اخلوف حلمله ىلع العمل ، ويف حال  القول اثلالث 

املرض يغلب الرجاء وحسن الظن باهلل تعاىل)٣).

)1)   إحياء علوم ادلين )164/4).
)2)   نسبه انلووي للقايض حسني من الشافعية، انظر: املجموع رشح املهذب )108/5)، تيسري العزيز احلميد )ص511).

)٣)   انظر: إحياء علوم ادلين )166/4)، تيسري العزيز احلميد )ص511).



إحسان الظن باهلل تعالى والتحذير من اليأس والقنوط من رحمة اهلل 38

القول الرابع : يغلب الشيخ الرجاء ، والشاب اخلوف ، وقال آخرون : إن أمن داء 

القنوط فالرجاء أوىل ، أو أمن املكر فاخلوف أوىل ،وقيل غري ذلك )1).

وأنه   ، اآلخر  يغلب جانب ىلع  فال  بينهما  التسوية  أنه جيب   : اخلامس  القول 

ينبيغ للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا ، فأيهما غلب صاحبه هلك ، ونص 

عليه اإلمام أمحد ، ورجحه انلووي وابن تيمية وقال : )وهذا هو العدل وهلذا من 

غلب عليه حال اخلوف أوقعه يف نوع من ايلأس والقنوط ، إما يف نفسه وإما يف 

األمن من  نوع  يف  أوقعه  خوف  بال  الرجاء  حال  عليه  غلب  ومن   ، انلاس   أمور 

ملكر اهلل ، إما يف نفسه وإما يف أمور انلاس))2).

وحسن الرجاء  وتغليب  املرض  حال  ذكر  ملا  املهذب،  رشح  املجموع   ويف 

الظن باهلل ، قال بعد ذلك : )وأما يف حال الصحة ففيه وجهان ألصحابنا حاكهما 

 ، سواء  ورجاؤه  خوفه  يكون  )أحدها)  وغريهما  املتويل  وصاحبه  حسني  القايض 

قول  هذا   . الصحيح  هو  اثلاين  هذا  القايض  ؛قال  أرجح  خوفه  يكون  )واثلاين) 

الغالب  فإن  العزيز  القرآن  ظواهر  وديلله  أصح  األول  أن  )واألظهر)  القايض 

ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   زب  تعاىل:  كقوهل  مقرونني  والرتهيب  الرتغيب  ذكر  فيه 

 ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ        ڄڄ  رب ]آل عمران: 106[
زب ڳ  ڳ  ڱ    زب ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  رب ]االنفطار: 14-1٣[  

ڱ       ڱ  رب ]احلاقة: 19[). )٣)

)1)   انظر :آداب انلفوس للمحاسيب )ص68) ،اتلبرصة البن اجلوزي )ص٣58)، غذاء األبلاب )٣54/1).
اآلداب منظومة  األبلاب رشح  احلنبيل )ص29)، غذاء  انلار البن رجب  من  اتلخويف   : وانظر   ،(185  /  ٣( الفروع    (2( 

.(٣59 / 1(
)٣)   املجموع رشح املهذب )108/5).
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وقال يف رشح صحيح مسلم: )وىف حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان 

سواء وقيل يكون اخلوف أرجح فإذا دنت أمارات املوت َغلّب الرجاء أو حَمّضه؛ألن 

من  اإلكثار  ىلع  ،واحلرص  والقبائح  املعايص  عن  االنكفاف  اخلوف  مقصود 

إحسان  احلال؛فاستحب  هذا  ىف  معظمه  أو  ذلك  تعذر  وقد  واألعمال،  الطااعت 

الظن املتضمن لالفتقار إىل اهلل تعاىل ، واإلذاعن هل ويؤيده احلديث املذكور بعده : 
)ُيبْعث لك عبد ىلع ما مات عليه) )1) ...). )2)

وقال يف منح اجلليل: )وأما الصحيح اذلي لم تقم به عالمة املوت فيغلب اخلوف 

ىلع الرجاء ليستعني به ىلع اتلقوى ، وهذا هو اتلحقيق ، وقيل يغلب الرجاء الحتمال 
موته فجأة ، وقيل يسوي بينهما كجنايح طائر إن مال بأحدهما سقط). )٣)

ر املريض بسعة رمحة اهلل ولطفه وبّره، فيُْحِسُن  وقال الصنعاين :)حَيُْسُن أن يُذكَّ

  اهلل  رسول  سمعت   ، جابر  حديث  من  مسلم  أخرجه  ملا  بربه.  ظنَّه 

يقول قبل موته:) ال يموتن أحدكم إال وهو حُيْسُن الظنَّ بربه) )4)، ويف الصحيحني 

 من حديث أيب هريرة : )قال اهلل: أنا عند ظن عبدي يب))5). وروى ابن أيب 
ً
مرفواع

نوا العبَد حماسَن عمِله عند موته،  ادلنيا عن إبراهيم قال: )اكنوا يستحبون أن يُلَقِّ

ُسُن مجُع أربعني حديثاً  ليك حُيِْسَن ظنه بربه))6)، وقد قال بعض أئمة العلم: إنه حيَْ

يف الرجاء تقرأ ىلع املريض فيشتد حسن ظنه باهلل تعاىل، فإنه تعاىل عند ظن عبده 

)1)   رواه مسلم )2878).
)2)   رشح صحيح مسلم )17 / 209) ، وانظر الزواجر عن اقرتاف الكبائر)ص 229).

)٣)   منح اجلليل )٣ / 112).
)4)   رواه مسلم )2877).

)5)   رواه ابلخاري )7405) ومسلم )2675).
)6)   حسن الظن باهلل البن أيب ادلنيا رقم ٣0 ، وكتاب املحترضين البن أيب ادلنيا ص 40 .
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 : به ، وإذا امزتج خوف العبد برجائه عند سياق املوت فهو حممود، وعن أنس

أنه  دخل ىلع شاب وهو يف املوت فقال: )كيف جتدك؟) قال: أرجو اهلل 

وأخاف ذنويب، فقال رسول اهلل : )ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا 
املوطن إال أعطاه اهلل ما يرجوه وآمنه مما خياف))1)). )2)

 حال املسلم عند الطاعة واملعصية :

يكون إحسان الظن باهلل تعاىل يف هذا املقام : بعدم االغرتار بعد فعل الطاعة، 

واملبادرة  تعاىل  اهلل  رمحة  من  والقنوط  ايلأس  بعدم  املعصية  وعند  قبوهلا،  ورجاء 

ابلاب  هذا  يف  انلصوص  بعض  وسأذكر   ، املعايص  عن  واإلقالع  اتلوبة  بإحداث 

وكالم العلماء حول هذا املعىن .

تعاىل: اهلل  قول  عليه  يدل  فمما  ؛  الطاعة  عند  الظن  حبسن  يتعلق  ما   أما 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  رب ]املؤمنون: 60[.

وعـن اعئشـة ؛ قالـت : سـألت رسـول اهلل  عـن هـذه اآليـة 

فقلـت: أهم اذليـن يرشبون اخلمر ويزنـون ويرسقون؟ فقال : )ال يـا ابنة الصديق، 

ولكنهـم اذلين يصومـون ويصلون ويتصدقون وخيافـون أن ال يتقبل منهم، أوئلك 

 يسـارعون يف اخلريات))٣)؛ أي:أنهم يؤتون الطااعت وهم ىلع وجل عظيم من قبوهلا

وقـال تعاىل: زب ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  رب ]املؤمنون:57[ .

)1)   أخرجه الرتمذي رقم)98٣) ، وابن ماجه رقم)4261) وحسن إسناده املنذري  يف الرتغيب)1٣5/4) ، واألبلاين يف أحاكم 
اجلنائز ص٣.

)2)   سبل السالم )2 / 90).
)٣)   أخرجه الرتمذي)٣175) ،وابن ماجه )4198) ،وأمحد )159/6)، واحلاكم )427/2) وقال صحيح اإلسناد ، وصححه 

األبلاين يف السلسلة الصحيحة رقم )162))255/1).
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بطهور     عفان  بن  عثمان  قال:أتيت   ، أبان  بن  محران  أن   ، السنة  ومن 

  وهو جالس ىلع املقاعد ؛فتوضأ فأحسن الوضوء ، ثم قال:رأيت انليب

الوضوء،  مثل هذا  توضأ  قال:)من  ،ثم  الوضوء  فأحسن  املجلس  توضأ وهو يف هذا 

ثم أىت املسجد فركع ركعتني ثم جلس غفر هل ما تقدم من ذنبه)، قال: وقال انليب 
 : ) ال تغرتوا) . )1)

صحيح  رشح  يف   بطال  ابن  قال  تغرتوا)  )ال   :   قوهل  والشاهد 

زب ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   رب   : ابلخارى ، باب قوهل تعاىل 

وعن   ، الفاين  وزخرفها  ادلنيا  باحلياة  االغرتار  عن  عباده  اهلل  )نىه   :  ]5 ]فاطر: 

وتزيينه  تسويله  إىل  نلتفت  ئلال  نلا  عداوته  تعاىل  نلا  وبني   ، بالشيطان  االغرتار 

أتباعه وحزبه من أصحاب  نلا الشهوات املردية ، وحذرنا تعاىل طاعته وأخرب أن 

السعري ، والسعري : انلار . فحق ىلع املؤمن العاقل أن حيذر ما حذره منه ربه عز 

ذنبا أرسع  واقع  وإن   ، وأن يكون مشفقا خائفا وجال    ونبيه  وجل 

واستصغر  استقلها  حسنة  أىت  وإذا   ، إيله  يعود  أال  وعزم  منه  واتلوبة  عليه  انلدم 

ثم  ركعتني  فركع   ، املسجد  أىت  من   (  : عثمان  قول  ترى  أال   ، بها  يدل  ولم  عمله 

  جلس ، غفر هل ما تقدم من ذنبه )، وهذا ال يكون إال من قول انليب

ثم أتبع ذلك بقول انليب :)ال تغرتوا )،ففهم عثمان  من ذلك أن 

املؤمن ينبيغ هل أال يتلك ىلع عمله ، ويستشعر احلذر واإلشفاق بتجنب االغرتار، 

)1)   رواه ابلخاري)64٣٣).



إحسان الظن باهلل تعالى والتحذير من اليأس والقنوط من رحمة اهلل 42

املعصية  فيعمل   ، باهلل  يغرت  أن  هو   : قال  الغرور،  تفسري  يف  جماهد  غري  قال  وقد 
ويتمىن املغفرة ). )1)

وقال ابن حجر يف رشح قوهل   )ال تغرتوا) : )أي: فتستكرثوا من 

األعمال السيئة بناء ىلع أن الصالة تكفرها ؛ فإن الصالة الي تَُكّفر بها اخلطايا 
يه الي يقبلها اهلل وأىن للعبد باالطالع ىلع ذلك). )2)

وقال أيضا : )ال حتملوا الغفران ىلع عمومه يف مجيع اذلنوب فتسرتسلوا يف اذلنوب 

املقبولة، وال  ر اذلنوَب يه  تَُكفِّ الي  الصالة  فإن  ؛  بالصالة  اتكاال ىلع غفرانها 

الُمَكّفَر بالصالة يه الصغائر؛  اطالع ألحد عليه، وظهر يل جواب آخر وهو: أن 

فال تغرتوا فتعملوا الكبرية بناء ىلع تكفري اذلنوب بالصالة فإنه خاص بالصغائر، 

أو ال تستكرثوا من الصغائر ؛ فإنها باإلرصار تُعطى حكم الكبرية فال يكفرها 

يناهل من هو مرتبك يف  الطاعة فال  بأهل  أن ذلك خاص  أو   ، الصغرية  ما يكفر 
املعصية) .)٣)

أما حسن الظن باهلل مع فعل املعايص واملوبقات وترك الفرائض والواجبات ثم 

دعوى االعتماد ىلع سعة عفوه ورمحته مع تعطيل األوامر وانلوايه فهذا ظن كثري 

من اجلهال ، وهذا خطأ قبيح .

عن  هل  زاجرا  الطاعة  ىلع  هل  حامال  رجاؤه  اكن  الرجاء،فمن  من  الظن  وحسن 

َمَغلِّها  ُل أن يعود عليه من  ، ولو أن رجال هل أرض يؤمِّ املعصية فهو رجاء صحيح 
)1)   رشح صحيح ابلخارى البن بطال )10 / 157).

)2)   فتح ابلاري )1 / 261).
)٣)   فتح ابلاري )11 / 251).
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َمَغلِّها مثُل ما  ما ينفعه ، فأهملها بال حرث ولم يبذرها وحّسَن ظنَّه بأنه يأيت من 

ُه انلاُس ِمْن أسفه السفهاء ، وكذا لو  أىت َمْن َحَرَث وَبَذَر وسىق وتَعاهَد األرَض لعدَّ

حسن ظنه وقوي رجاؤه أن يأتيه ودل من غري مجاع ، أو يصري أعلم زمانه من غري 

طلب للعلم ، وبذل جمهوده يف حتصيله وتقييد شوارده وحتقيق فوائده وأمثال ذلك، 

، من  الفوز بادلرجات العىل وانلعيم املقيم  ، وقوي رجاؤه يف  وكذا من حسن ظنه 

غري عمل وال طاعة وال امتثال ملا أمر تعاىل به واجتناب ما نىه عنه ، فإنه يكون 

من أسفه السفهاء ويعد من أمحق احلمقاء .

وأما رجاء ال يقارنه يشء من ذلك فهو من باب األماين ، والرجاء يشء واألماين 

الفوات كما  إذا خاف أرسع خمافة  الطريق  والسائر ىلع   ، راج خائف  يشء فلك 

وهو  (1(  ( املزنل  بلغ  أدلج  ومن   ، أدلج  خاف  من   (   املصطىف   ذكر 

حث  إذا  ينفع  إنما  الرجاء  أن  فعلم   ، األعمال  ألهل  الرجاء  جعل  إنما  شأنه  جل 

صاحبه ىلع طاعة مواله .

واملقصود أن من زعم أنه حسن ظنه باهلل مع انهماكه يف الذلات،وانكبابه ىلع 

جانب  ىلع  احلمق  من  فهو  والطااعت  األوامر  عن  ،وإعراضه  والشبهات  املعايص 

عظيم، وإنما اذلي عليه أماين وغرور ؛ فحسن الظن مع اتباع اهلوى عجز .

وعن احلسن قال: )إن قوما أهلتهم أماين املغفرة حىت خرجوا من ادلنيا وليست هلم 

حسنة يقول إين حلسن الظن بريب، وكذب! لو أحسن الظن بربه ألحسن العمل))2).

)1)   تقدم خترجيه ص1٣..
املشلك من حديث  اجلوزي يف كشف  وابن  بالعمل )ص28)،  واتلوثق  الوجل  ادلنيا يف  أيب  ابن  احلسن:  أخرجه عن     (2(

الصحيحني )1 / 881) .
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قال ابن حزم ـ بعد تعداده بلعض الوصايا للمسلمني ـ :

املسلم من  فبهذا يتخلص  الرسالة،  أول هذه  تقدم يف  )ويستحب من اذلكر ما 

عذاب اهلل، ويستوجب اجلنة بفضل اهلل، فمن عجز عن هذا لكه فليقترص ىلع أداء 

يََخْف ربَّه ويلُْحِسَن الظنَّ به، فقد 
ْ
الفرائض واجتناب الكبائر فإنه فائز، ومع هذا فل

صح عنه عليه السالم أنه قال :) إن اهلل يقول: أنا عند ظن عبدي يب). فاعلموا 

أن حتسني الظن باهلل تعاىل أجر عظيم، وأنه عمل بالقلب رفيع فاضل، فلعل ربه 

 وال يذكر علتها، كما أنه أيضاً ربما 
َ

تعاىل قد حفظ هل حسنة ال يليق العبُد إيلها باهل

فبهذا  قل،  وإن  اخلري  فعل  ويلدم ىلع  هو حيقرها،  عليه اكن  بسيئة حفظت  هلك 

جاء األثر الصحيح :) أحب األعمال إىل اهلل أدومها) )1)،وال أحب نلفيس ولكم 

وال ألحد من املسلمني اتلقصري عن هذا، فمن ابتيل باتلقصري عنه فليتدارك نفسه 

إذا  قاباًل هل  إذا راجعه،  باتلوبة وانلدم واالستغفار فيما سلف فإنه جيد ربه قريباً 

زب ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  رب   : تعاىل  قال  كما  ذنوبه  من  ملا سلف  إيله، اغفراً  فزع 

]اغفر: ٣[ ، فمن امتحن بتسويف اتلوبة ومماطلة انلفس، فليكرث من فعل اخلري ما 

قوهل:زب ڎ  ڈ  ڈ    تذهب سيئاته، ويلدخل يف  ولعل حسناته  أمكنه، 

ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گگ  رب    ]اتلوبة: 102[ ، ولعله يقل مكثه 
فليتمسك  وعجز  ابتيل  فمن  مقامهم،  بتفاضل  الصحيح  انلص  جاء  فقد  انلار،  يف 

بالعروة الوثىق، عروة اإلسالم، ويلعلم قبح ما يقول، فلعله ينجو من اخللود، وهو 
ناج منه بال شك عن مات مسلماً). )2)

)1)   رواه ابلخاري )6464)، ومسلم)782) عن اعئشة  مرفواع.
)2)   رسائل ابن حزم )٣ / 161).
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وقـال ابـن القيـم: )فلـو اكن معـول حسـن الظـن ىلع جمـرد صفاتـه وأسـمائه 

الشـرتك يف ذلـك الـرب والفاجر، واملؤمـن والاكفر، وويله وعـدوه، فمـا ينفع املجرم 

أسـماؤه وصفاتـه، وقـد بـاء بسـخطه وغضبه، وتعـرض للعنتـه، وأوقـع يف حمارمه 

وانتهـك حرماتـه؛ بـل حسـن الظـن ينفـع من تـاب ونـدم، وأقلـع وبدل السـيئة 

 باحلسنة،واسـتقبل بقية عمره باخلري والطاعة، ثم أحسـن الظن ؛فهذا حسـن ظن ،
واألول غرور ، واهلل املستعان...) .)1)

تعاىل: اهلل  قال   ، به  الغرة  وبني  باهلل  الظن  حسن  بني  )ففرق   : أيضا   وقال 

ۈٴۇ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   زبے  

ۋ  ۋ  ۅ  رب       ]ابلقرة:218[ ؛ فجعل هؤالء أهل الرجاء ال الظاملني والفاسقني، 

وقال تعاىل: زب ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

أنه  ، فأخرب سبحانه  ]انلحل:110[  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائرب 
واجلاهل  مواضعه  الرجاء  يضع  فالعالم  فعلها  ملن  رحيم  غفور  األشياء  هذه  بعد 

املغرت يضعه يف غري مواضعه ...ومن اعتمد ىلع العفو مع اإلرصار ىلع اذلنب فهو 

اكملعاند ... وقيل للحسن: نراك طويل ابلاكء؛ فقال: أخاف أن يطرحين يف انلار وال 

يبايل)2)، وسأل رجل احلسن ، فقال: يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام خيوفونا 

تدرك  حىت  خيوفونك  أقواما  تصحب  ألن  فقال:واهلل  تنقطع؟  قلوبنا  تكاد  حىت 

أمناً، خرٌي لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حىت تلحقك املخاوف)٣)، وقد ثبت 

  اهلل  رسول  سمعت  قال:  زيد،  بن  أسامة  حديث  من  الصحيحني  يف 
)1)   اجلواب الاكيف ص15.

)2)   املدهش البن اجلوزي ص٣62 .
)٣)   الزهد البن املبارك ص102 .
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يقول: )جُياء بالرجل يوم القيامة فيُلىق يف انلار فتندلُق أقتاُب بطِنه فيدور يف انلار 

ألم  أصابك!  ما  فالن  يا  فيقولون:  انلار  أهل  به  فيطوف  برحاه،  احلمار  يدور  كما 

تكن تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر! فيقول: كنت آمركم باملعروف وال آتيه، 

وأنهاكم عن املنكر وآتيه...) )1)، وأورد ابن القيم عددا من األحاديث ادلالة ىلع 

خطر اذلنوب واعقبتها ادلينية وادلنيوية ،ثم قال ابن القيم : ) واألحاديث يف هذا 

ابلاب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فال ينبيغ ملن نصح نفسه أن يتعاىم عنها ويرسل 

 : بن عقيل  الوفاء  أبو  قال  الظن؛  الرجاء وحسن  ويتعلق حبسن  املعايص  نفسه يف 

احذر وال تغرت فإنه قطع ايلد يف ثالثة دراهم ، وجدل احلدَّ يف مثل رأس اإلبرة من 

وقد غلّها  َمْن  ىلع  نارا  الشملة  ،واشتعل  هرة  يف  انلار  املرأة  دخلت  وقد   ،  اخلمر 

قُتل شهيدا))2).

فاخلالصة أن حسن الظن باهلل تعاىل يف حال الطاعة : 

 أن يرجو قبول عمله ، وهذا يدعوه إىل إحسان عمله وسعيه يف إتقانه.

 أال يغرت بعمله فيورثه اإلعجاب والغرور والكرب اذلي يسبب حبوط العمل .

 حمبة ما يرجوه وحيسن الظن باهلل تعاىل يف فعله واتلقرب إىل اهلل تعاىل به .

 اخلوف من فوات األعمال الي تقربه إىل اهلل تعاىل .

 ،(٣( قل)  وإن  أدومه  اهلل  إىل  العمل  )أحب   : احلديث  ، ويف  وادلوام  االستمرار   

قتاب : مجع القتب ، وهو األمعاء .
َ
)1)   ابلخاري )٣267) ومسلم )2989)،واأل

)2)   اجلواب الاكيف ص21 .
)٣)   أخرجه ابلخاري )6464) ، ومسلم )782) .
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فقليل دائم خري من كثري منقطع.

 موافقة السنة واجتناب ابلدعة ،واكن بعض السلف يقول:)اقتصاد يف سنة خري 

من اجتهاد يف بدعة) )1).

وأما عند املعصية فيكون حسن ظنه باهلل تعاىل يف هذه احلالة :

 بفتح باب اتلوبة 

 وإصالح العمل 

 واإلكثار من فعل اخلري واألعمال الصاحلة

 وعدم ايلأس والقنوط ، ويدل ذللك حديث الصادق املصدوق)2) ، وحديث قاتل 

)التسعة والتسعني نفساً) )٣) وغريها من األحاديث.

ويتحصل مما سبق أن حسن الظن والرجاء إن محل ىلع العمل وحث عليه وساق 

إيله فهو صحيح ونافع ، وهو من أجل املقامات .

واالنكباب ىلع  واألماين  املعايص  يف  واالنهماك  واتلواين  ابلطالة  إىل  داع  وإن 

حسن  من  وليس  ربه،  عن  هل  وقاطع   ، لصاحبه  مهلك  ضار  غرور  فهو  الضاللة 

الظن باهلل يف يشء.

)1)   روي عن ابن مسعود ،انظر :معجم الطرباين )208/10) .
)2)   أخرجه مسلم )26٣4) .

)٣)   أخرجه ابلخاري )٣470) ومسلم )2766).
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 حال املسلم عند الفتور والنشاط :

إن العبد يف حياته يمر بأحوال متقلبة فينشط تارة ويمل ويكسل تارة أخرى، 

واملسلم مطالب حبسن الظن باهلل تعاىل يف احلاتلني ومعاجلة لك حالة بما يناسبها، 

وقد وردت السنة بذلك .

إحسان الظن باهلل حال الفتور : إن املسلم حال الفتور اذلي ال يسلم منه أحد، 

جيب عليه أن حيسن الظن باهلل يف هذه احلال وذلك بما ييل : 

1-لزوم السنة واثلبات ىلع ادلين .

2-اتلمسك بالفرائض وعدم اتلهاون يف الواجبات .

٣-مقاومة اهلوى وانلفس األمارة بالسوء .

4-احلذر من اتلمادح ىلع الكسل وترك العمل اذلي قد يورث العجب والكرب.

وأورد ابلخـاري يف صحيحـه يف بـاب ما يُكره من التشـديد يف العبادة حديث  

أنس بن مالك  قال : دخل انليب  ، فإذا حبل ممدود بني سـاريتني 

 فقـال : ) مـا هـذا احلبـل ؟ ) قالـوا : هـذا حبـل لزينـب ، فإذا فـرتت تعلقـت به ،

فقال : ) ال ؛ ُحلُّوه ، يلُِصّل أحُدكم نشـاَطه ، فإذا فرت فليقعد ))1).

وأورد حديث اعئشة  قالت : اكنت عندي امرأة من بين أسد، فدخل ىلع 

رسول اهلل  فقال : ) من هذه ؟ ) قلت : فالنة ، ال تنام بالليل ، تذكر 

)1)   أخرجه ابلخاري )1150)، ومسلم )784) .
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يمل ال  اهلل  فإن   ، األعمال  من  تطيقون  ما  عليكم   ، َمْه   ( فقال:   ، صالتها   من 
حىت تملوا ). )1)

 ... امللل  الفتور وخوف  العبادة خشية  التشديد ىف  )إنما يكره  بطال:  ابن  قال 

 وقد قال تعاىل :زب ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  رب ]ابلقرة: 286[  ، وقال تعاىل :

اإلفراط ىف    ، فكره  ]احلج:78[  زب  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ     رب   
العبادة ، ئلال ينقطع عنها املرء فيكون كأنه رجوع فيما بذهل من نفسه هلل تعاىل ، 

وتطوع به). )2) 

: اهلل  رسول  قال   : قال    عمرو  بن  اهلل  عبد   وعن 

ًة ، وللك رّشٍة فرْتٌة ،فمن اكنت فرْتتُه إىل سني فقد أفلح ، ومن  )إن للك عمٍل رِشّ
اكنت فرتته إىل غري ذلك فقد هلك). )٣)

ًة ، وللك  : )إن للك يشء رِشَّ  قال   عن انليب  وعن أيب هريرة 

باألصابع إيله  أشري  وإن   ، فارجوه  وقارب  سدد  صاحبها  اكن  فإن   ، َفرْتٌة  ٍة   رِشّ
فال تعدوه ). )4)

ويف لفظ عن عبد اهلل بن عمرو  قال : ُذِكر لرسول اهلل  رجال 

 : ينصبون يف العبادة من أصحابه نصباً شديداً ، قال : فقال رسول اهلل

ٌة َفرْتٌة ، فمن اكنت  ٌة ، و للك رِشّ تُه ، و للك رضاوٍة رِشّ )تلك رضاوة اإلسالم و رِشّ
)1)   أخرجه ابلخاري )1151) ، ومسلم )785) .

)2)   رشح صحيح ابلخاري البن بطال )٣ / 144) .
)٣)   رواه أمحد يف املسند )188/2)وابن أيب اعصم يف السنة )رقم 51) وابن حبان )187/1) ، وصححه األبلاين يف ظالل اجلنة 

يف اتلعليق ىلع السنة البن أيب اعصم)28/1) .
)4)   رواه الرتمذي )245٣) وقال :حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وابن حبان )62/2).
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، اهلل  معايص  إىل  فرتته  اكنت  من  و   ، ُهَو   َما  فألمٍّ  السنة  و  الكتاب  إىل   َفرْتتُه 
فذلك اهلالك). )1)

قال املباركفوري : قوهل )إن للك يشء رشة) أي : حرصا ىلع اليشء ونشاطاً 

،)فإن اكن  وسكوناً  وَضْعفاً  َوْهنَاً   : أي  فرتة)  )وللك رشة  الرش،  أو  اخلري  ورغبة يف 

طريف  وجتنب   ، متوسطا  عمله  الرشة  صاحب  جعل   : أي  وقارب)  سدد  صاحبها 

يمكنه  فإنه  ؛  منه  الفالح  ارجو   : أي  )فارجوه)   ، الفرتة  وتفريط  الرشة  إفراط 

ادلوام ىلع الوسط، وأحب األعمال إىل اهلل أدومها ، )وإن أشري إيله باألصابع) أي: 

بالعبادة والزهد وسار مشهورا مشارا إيله، العمل يلصري مشهورا   اجتهد وبالغ يف 

)فال تعدوه) أي : ال تعتدوا به وال حتسبوه من الصاحلني لكونه مرائيا ، ولم يقل 
فال ترجوه إشارة إىل أنه قد سقط ولم يمكنه تدارك ما فرط ). )2)

وممـا يدخـل يف هذا ابلـاب قـوهل: )امهلل إين أعوذ بك من الكسـل 
واهلرم))٣)

قال الكالباذي : ) الكسل : فتور يف اإلنسان عن الواجبات ، فإن الفتور إذا اكن 

الواجبات  ، وإذا اكن يف  ، بل هو عصمة  يف الفضول وما ال ينبيغ فليس بكسل 

اهلل قال   ، اخلذالن  وهو   ، بالواجب  القيام  عن  والفتور   ، اثلقل  وهو   ، كسل   فهو 

)1)   أخرجه أمحد ) 2 / 165 ) قال اهليثيم يف جممع الزوائد )259/2): )رواه الطرباين يف الكبري وأمحد بنحوه ، ورجال أمحد 
ي 

َ
ثقات ، وقد قال ابن إسحاق : حدثين أبو الزبري ، فذهب اتلدليس) ، ومعىن فألم ما هو كما يف لسان العرب )12 / 22) :)أ

ي هو ىلع طريق 
َ
ُموم أ

ْ
ِقيم َمقام الَمأ

ُ
مُّ أ

َ
ن يكون األ

َ
َمه، قال: وحيتمل أ َمُه وَتيَمَّ مَّ

َ
ّماً وتأ

َ
ه أ ه يَؤمُّ مَّ

َ
قَْصِد الطريق الُمْستقيم يقال أ

صله)، وهو يف جممع الزوائد بلفظ )فنعم ما هو).
َ
ن ُيْقصد، وإِن اكنت الرواية بضم اهلمزة فإِنه يرجع إِىل أ

َ
ينبيغ أ

)2)   حتفة األحوذي  ) 7 / 126 ).
 .  ٣)   أخرجه ابلخاري )6٣68) من حديث اعئشة(
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اهلل  واعتب   ،  46  : اتلوبة  رب  ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   زب   وجل:  عز 

املؤمنني يف اتلثاقل عن الواجب ، والفتور فيه ، فقال عز وجل:زب ڄ  ڄ   

]اتلوبة:٣8[   رب  ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

اآلية . واهلرم : ُفتُور من ضعف حيل باإلنسان ، فال يكون به نهوض ، َفُفتور اهلرم 

عن  انليب  فاستعاذ   ، وتأخرٍي  تثبيٍط  فُتوُر  الكسل  وفُتور   ، َعْجٍز  فُتور 

الفتور يف أداء احلقوق ، والقيام بواجب احلق من الوجهني مجيعا ، من جهة عجز 
رضورة،وحرمان منها مع اإلماكن) . )1)

: اهلل  رسـول  قـال   : قـال    مسـعود  بـن  اهلل  عبـد  وعـن    

)إن للشيطان لَّمة بابن آدم و للَملَك لَّمة ؛ فأّما لَّمة الشيطان؛فإيعاٌد بالرش ، و تكذيٌب 

باحلـق، وأّمـا لَّمة امللك؛ فإيعـاٌد باخلري، وتصديٌق باحلق، فمن وجـد ذلك فليعلْم أنه 

 مـن اهلل، فليحمـد اهلل، ومن وجـد األخرى فليتعـوذ باهلل من الشـيطان ، ثم قال :
زب ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   رب ]ابلقرة:268[ اآلية). )2)

فال   ، اتلوسط  وهو   ، بالقصد  فعليه  واتلفريط  اإلفراط  املسلم  يتجنب  وليك 

يبالغ يف فعل العبادة والطاعة ويشق ىلع نفسه ؛ ئلال يمل فيرتك ، وال يرتكها كسال 

وتهاونا ئلال يستمرئ الرتك فال يرجع ، وكال األمرين ذميم ، ومن توسط يف األمر 

سلك طريق انلجاة، ومن سلك الطريق وصل إىل ما حيبه اهلل ويرضاه .

)1)   حبر الفوائد املسىم بمعاين األخبار للكالباذي  )1 / 280).
)2)   رواه الرتمذي )2988) وقال حديث حسن غريب ، والنسايئ يف الكربى )11051)، وابن حبان )278/٣) ، والزبار يف 

مسنده كما يف ابلحر الزخار 444/5، وابليهيق يف شعب اإليمان )4 / 120) .
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عن أيب هريرة  قال : قال رسول اهلل  : )لن يُنيَج أحداً منكم 

عملُه) قالوا : وال أنت يا رسول اهلل ؟ قال : )وال أنا ، إال أن يتغمدين اهلل برمحة ، 
ة ، والَقْصَد الَقْصَد َتبْلُُغوا).)1)

ْ
جل سددوا وقاربوا ، واْغُدوا ، وُروحوا ، ويشء من ادلُّ

أي:  السداد؛  اقصدوا   : معناه  )سددوا)   : )قوهل   : حجر  ابن  احلافظ  قال 
يف  أنفسكم  فتجهدوا  تشددوا)  )أي  تفرطوا  ال   : أي  )وقاربوا)؛  قوهل  الصواب، 
العبادة ، ئلال يفي بكم ذلك إىل املالل فترتكوا العمل فتفرطوا ؛أي تقرصوا... قوهل 
)والقصد القصد) أي : الزموا الطريق الوسط املعتدل ، واللفظ اثلاين للتأكيد). )2)

وقال الشيخ حممد بن صالح العثيمني : )الشيطان قد يأيت لإلنسان امللزتم 
فيثبطه عن فعل اخلري أو يدفعه لفعل الرش، وُيغريه بأن اهلل يغفر هل وما أشبه ذلك، 
والواجب ىلع اإلنسان أن خُيلص القصَد وانليَة هلل عز وجل... وهناك أسباب جتعل 

الشاب نشيطاً:

السبب األول: أن يقصد وجه اهلل وادلار اآلخرة، فإنه لكما رأى الفتور ىلع نفسه 
جدد العزيمة حىت يستمر ىلع نشاطه.

طاعة  ىلع  ينشطونه  اذلين  اإلخوان  مصاحبة  ىلع  حيرص  أن  اثلاين:  السبب 
اهلل؛ فإن اجلليس الصالح كما وصفه انليب : )كحامل املسك: إما أن 

حُيْذيك، وإما أن تَبْتاَع منه، وإما أْن جتَد منه راحئًة طيبًة))٣).

السبب اثلالث: أال يكون عند االلزتام مندفعاً أكرث مما ينبيغ؛ ألنه إذا اندفع 

. 1)   رواه ابلخاري )646٣) ، ومسلم )2816) من حديث  أيب هريرة(
)2)   فتح ابلاري )297/11).

.  ٣)   رواه ابلخاري )2101) ، ومسلم )2628) من حديث أيب موىس األشعري(
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، ولكن إذا الزتم بانتظام ومىش  أكرث مما ينبيغ ومحل نفسه ما ال جيب تعب وملَّ
ىلع ما تقتضيه الرشيعة، فإن الغالب أنه ال يمل مع فعل بقية األسباب.

السبب الرابع: أال يتضجر تضجراً يصده عن طاعة اهلل مما يشاهده يف جمتمعه، 

فإن اهلل عز وجل قال للرسول : زب ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  رب     ]الكهف:6[  أي: مهلك نفسك ىلع آثارهم، وقال: 
زب ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  رب ]احلجر:94[ ، فاإلنسان إذا أصلح نفسه فيما 

اهلداية،  هلم  اهلل  ويسأل  اهلل،  إىل  يدعو  غريه؛  بفعل  يهلَكنَّ  فال  ربه  وبني  بينه 

ويعلم أنه ما من حسابهم عليه يشء ومن حسابه عليهم من يشء.

السبب اخلامس: سؤال اهلل اثلبات؛ فيسأل اهلل دائماً أن يثبته وأن يعينه). )1)

  إحسان الظن بالله حال النشاط :

الغلو  ترك  املسلم ىلع  تعاىل حيمل  باهلل  الظن  فإحسان  ؛  النشاط  وأما يف حال 

وهو  السنة،  ىلع  واالقتصار  العمل  يف  واالقتصاد   ، ادلين  يف  والتشدد  واتلنطع 

االقتصاد يف السنة وعدم الزيادة عليها .

يف  االقتصاد  وهما:  كثريا،  األصلني  هذين  يذكرون  )والسلف  القيم:  ابن  قال 

فيه  العبد وخيتربه، فإن رأى  يَشمُّ قلَب  الشيطان  بالسنة؛ فإن  األعمال واالعتصام 

داعية للبدعة وإعراضا عن كمال االنقياد للسنة ؛أخرجه عن االعتصام بها ، وإن 

 ، عنها  اقتطاعه  باب  من  به  يظفر  ؛لم  هلا  السنة وشدة طلب  فيه حرصا ىلع  رأى 

)1)   لقاء ابلاب املفتوح )8 / 12).
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: إن هذا  فأمره باالجتهاد واجلور ىلع انلفس وجماوزة حد االقتصاد فيها قائال هل 

خري وطاعة والزيادة واالجتهاد فيها أكمل فال تفرت مع أهل الفتور،وال تنم مع أهل 

انلوم ؛ فال يزال حيثه وحيرضه حىت خيرجه عن االقتصاد فيها فيخرج عن حدها، 

كما أن األول خارج عن هذا احلد فكذا هذا اآلخر خارج عن احلد اآلخر .

 وهذا حال اخلوارج اذلين حيقر أهل االستقامة صالتهم مع صالتهم وصيامهم 

ابلدعة  إىل  السنة  عن  خروج  األمرين  وكال  قراءتهم،  مع  وقراءتهم  صيامهم  مع 

لكن هذا إىل بدعة اتلفريط واإلضاعة واآلخر إىل بدعة املجاوزة واإلرساف .

 وقال بعض السلف : ما أمر اهلل بأمر إال وللشيطان فيه نزغتان ؛إما إىل تفريط، 

وقال   ، نقصان  أو  زيادة   : ظفر  بأيهما  يبايل  وال  اإلفراط  ويه   ، جماوزة  إىل  وإما 

انليب لعبداهلل بن عمرو بن العاص  : )يا عبد اهلل بن عمرو إن 

َفرْتتُه  َفرْتتُه إىل سنة أفلح، ومن اكنت  ٍة فرتٌة، فمن اكنت  ًة وللك رِشّ للك اعمل رِشّ

إىل بدعة خاب وخرس ) )1)، قال هل ذلك حني أمره باالقتصاد يف العمل؛ فلك اخلري 

يف اجتهاد باقتصاد وإخالص مقرون باالتباع كما قال بعض الصحابة : اقتصاٌد يف 
سبيٍل وسنٍة خرٌي من اجتهاٍد يف خالِف سبيٍل وسنٍة...). )2)

  عالقة إحسان الظن بالله بأركان اإلميان:

يرتبط إحسان الظن باهلل تعاىل بأراكن اإليمان الستة من عدة اعتبارات فبانلظر 

لإليمان باهلل تعاىل وأسمائه وصفاته وأفعاهل وألوهيته وربوبيته فحسن الظن مبين 
)1)   رواه أمحد يف املسند )188/2)وابن أيب اعصم يف السنة )رقم 51) وابن حبان )187/1) ، وصححه األبلاين يف ظالل اجلنة 

يف اتلعليق ىلع السنة البن أيب اعصم)28/1).
)2)   مدارج السالكني  )2 / 107).
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ىلع ذلك لكه ، وال يتم حسن الظن باهلل إال باإليمان بذلك فهو أصله وأساسه اذلي 

ينبين عليه، وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك )1).

باهلل  العبد ظنه  فإن إحسان  وكتبه ورسله  اإليمان بمالئكة اهلل  إىل  وبانلظر 

وحسن   ، ورسله  أنبيائه  ىلع  تعاىل  اهلل  أنزهلا  الي  بالرشيعة  علمه  آثار  من  تعاىل 

، ومعرفته  بما جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوهل  بالعلم  الظن اليتم إال 

باإليمان بهما وتدبر معانيهما أهم أسباب القيام حبسن الظن، فال سبيل ذللك إال 

من طريق الويح ؛ فصار حسن الظن متعلقا باإليمان باملالئكة والكتب والرسل .

وبانلظر لليوم اآلخر فإيمان العبد بابلعث والنشور واحلساب واجلزاء واثلواب 

الظن باهلل يف أن يعفو عنه ويدخله اجلنة  ؛ متعلٌق حبسن  والعقاب واجلنة وانلار 

وينجيه من انلار، ومن داعء األبرار : زب وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

ېئىئ  رب ]آل عمران:194[ وقوهل تعاىل:زب ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  
پ  پ   ڀ  ڀ  رب ]آل عمران:16[ 

وإحسانه   ، تعاىل  اهلل  عن  ورضاه  وقدره  اهلل  بقضاء  العبد  إيمان  إىل  وبانلظر 

، وما ضل  بالقدر  الظن باإليمان  أفعاهل وتدبريه يظهر عظم تعلق حسن  الظن يف 

الكفار واملنافقون ومن شابههم إال ملا أنكروا تقدير اهلل ملا حيصل هلم أو لغريهم 

كما وصفاته  أفعاهل  يف  الظن  أساءوا  أو  سبحانه  أفعاهل  يف  احلكمة  أنكروا   أو 

قال تعاىل زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  رب األنعام: 91 زب ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ]احلج:74[  ڃ  چ  رب      

)1)   ص12.
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ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڇ   چچ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ         ڄ   ڦ    ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڇ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک  
ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گگ    گ   گ  
باإليمان تعلق  وهل  بالقدر  تعلق  هل  وهذا   ، عمران:154[  ]آل  رب   ڻ    ڻ  

بأسماء اهلل تعاىل وصفاته .

 وممـا تقـدم يتضـح أن حسـن الظن بـاهلل متعلـق بـأراكن اإليمان السـتة لكها ،

واهلل أعلم .

│
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○• املطلـب الثالـث : الوسـائل املعينة عىل إحسـان الظن 

بالله تعــاىل.

ال يتم إحسان الظن باهلل تعاىل إال بالقيام بأسبابه ومقتضياته وأهمها :

1- قـوة اإليمان بـاهلل عز وجل بكمـال اتلوحيد، وحتقيـق اإلخالص هلل تعاىل 

يف عبادته وحده ال رشيك هل ، واإليمان الصحيح بأسـماء اهلل تعاىل وصفاته الواردة 

يف الكتاب والسـنة ىلع طريقة الصحابة والسـلف الصالـح اذلين هم خري القرون، 

بـل واإليمـان بكل مـا ورد يف الكتاب والسـنة مما جيب ىلع العبـد اإليمان به من 

أراكن اإليمان ورشائع اإلسالم ، وهلذا فأويلاء اهلل تعاىل يتوسلون إىل اهلل بإيمانهم، 

 كما قال تعاىل :  زب ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  رب

  ]آل عمـران:16[ ، ومـوىس عليه السـالم ملا يعلمه من إحسـان ربـه وفضله قال :

زب ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  رب القصـص: 24  قـال ابن تيمية: )فإن الطالَب 

السـائَل تـارًة يَسـأُل بصيغـة الطلب، وتـارًة يَسـأُل بصيغة اخلرب؛ إمـا يوصف حاهل 

وإمـا بوصـف حـال املسـؤول وإمـا بوصـف احلالـني .... ومـن ذلـك قـول موىس 

عليـه السـالم زب ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  رب القصـص: 24  فإن هذا 

وصـف حلـاهل بأنـه فقـري إىل ما أنـزل اهلل إيله من اخلـري، وهو متضمن لسـؤال اهلل 

إنزال اخلري إيلـه...) )1).

)1)   جمموع الفتاوى  )10 / 244).
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2- )قوة االعتماد ىلع اهلل واتلولك عليه سبحانه وتفويض األمور إيله ، واثلقة 

بأسباب اتلولك، وصدق مع اهلل؛ صار  ه ىلع اهلل، وأخذ 
ُّ
تولك قَِوَي  فَمْن  فيما عنده، 

وإحسانه  وعزته  اهلل  برمحة  العلم  ىلع  الظنِّ  ُحسِن  فمبىن  ؛  باهلل  الظنِّ  َحَسَن 

هل أثمر  بذلك  العلم  تم  فإذا  عليه  املتولك  وقوة   ، اختياره  وحسن  وعلمه   وقدرته 
حسن الظن باهلل).)1)

واستحضار  تعاىل وصفاته  اهلل  بأسماء  اإليمان  قوة  من  الظن  ينشأ حسن  وقد 

من  به  قام  وصفاته  اهلل  أسماء  معاين  حقائق  بقلبه  قام  فمن  وباجلملة   ، معانيها 

وحسن خاصة  عبودية  هلا  صفة  لك  ألن  وصفة  اسم  لك  يناسب  ما  الظن   حسن 

ظن خاص ...

ويف مقابل ذلك فإن الرشك باهلل وتعطيل أسماءه وصفاته مبين ىلع سوء الظن 
باهلل جل وعال . )2)

٣- االجتهاد يف العمل الصالح والسيع يف حتقيق ما يريض اهلل تعاىل ، قال اهلل 

تعاىل: زب ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

املهاجرين  املؤمنني  الرجاء  أهل  فجعل  ؛  ]ابلقرة:218[  رب  ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ  

املجاهدين يف سبيله وهذه أجل األعمال وأحبها إىل اهلل تعاىل ،ومن قام بها حتقق 

هل حسن الظن باهلل تعاىل .

)1)   تيسري العزيز احلميد  )1 / 605).
)2)   انظر إاغثة اللهفان )62/1).
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4- تدبر انلصوص الواردة يف سعة رمحة اهلل وفضله وكرمه يورث للعبد حسن 

الظن بمواله ، قال انلووي  : )ويتدبر اآليات واألحاديث الواردة يف كرم اهلل 

سبحانه وتعاىل وعفوه ورمحته وما وعد به أهل اتلوحيد وما ينرشه من الرمحة هلم 
يوم القيامة) . )1)

نوا العبَد حماسن  وروى ابن أيب ادلنيا عن إبراهيم قال: )اكنوا يستحبون أن يُلَقِّ

عمله عند موته، ليك حُيسَن ظنَّه بربه عز وجل))2).

وتقدم ما نقله الصنعاين عن بعض أئمة العلم أنه قال: إنه حيسن مجع أربعني 
 ىلع املريض فيشتدُّ ُحْسُن ظنه باهلل تعاىل. )٣)

ُ
حديثاً يف الرجاء تُقرأ

5- داعء اهلل تعاىل وسؤاهل أن يوفقه حلسن الظن به واتلولك عليه ، واكن سعيد 
بن جبري   يقول : امهلل إين أسألك صدق اتلولك عليك وحسن الظن بك. )4)

6- اإلقالع عن اذلنوب واملعايص واتلوبة انلصوح منها ، وحماسبة انلفس ىلع 

أفعاهلا ، ومراقبتها ىلع ترصفاتها .

والصفـات  الرديئـة  األخـالق  مـن  وتنقيتهـا  وتزكيتهـا  انلفـس  تطهـري   -7

اذلميمة،وأصـل األخـالق السـيئة:الظلم واجلهل،كمـا قال تعـاىل: زب ائ   ەئەئ  

]األحـزاب:72[.  ۇئرب  ۇئ   وئ  وئ  

)1)   املجموع رشح املهذب )5 / 108) وانظر منح اجلليل  )٣ /112).
)2)   تقدم ص)٣8) .

)٣)   سبل السالم  )2 / 90).
jjj.(٣25/4( 4)   مصنف ابن أيب شيبة  )1٣ / 5٣8) رقم)٣5٣4٣) ، حلية األويلاء )274/4)، سري أعالم انلبالء(
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8- احلذر من األمن من مكر اهلل واالغرتار به؛ فإن العبد إذا خاف من ذلك 

محله ىلع اجلد واالجتهاد ثم حسن الظن باهلل سبحانه .

هلم  واتلابعني    الصحابة  وسرية    انليب  سرية  يف  انلظر   -9

به  ، واتلفكر يف كيفية االقتداء  أئمة ادلين والعلم يف هذه األمة  ، وسري  بإحسان 

؛ فهذا يورث للعبد علو اهلمة وحسن الظن باهلل تعاىل .

│
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○• املطلب الرابع : آثار إحسان الظن بالله عىل حياة املسلم.

 إلحسـان الظـن بـاهلل آثـار مجيلـة وثمـرات جليلـة ىلع الفـرد وىلع املجتمـع

املسلم ؛ فمنها:

اإلنسان  حيمل  ووعده   خبربه  وايلقني  به  واثلقة  باهلل  الظن  حسن  أن   

،ومن  الظن  حسن  آثار  أجل  من  وهذا   ، والرجاء  واألمل،  واتلحمل،  الصرب،  ىلع 

إيّل  أحبُّ  يصيبىن  مرض  من  )ما   : هريرة  أيب  عن  ورد  ما  ذلك  ىلع  األمثلة 

عضو  لك  يعطي  جل  و  عز  اهلل  وإن   ، مين  عضو  لك  يف  تدخل  ألنها  احلىّم؛  من 

ونعم  منح  إىل  نفسه  يف  تنقلب  واملصائب  املحن  إن  بل   ،  (1( األجر)  من  قسطه 

  وهبات حيمد اهلل عليها، وهلذا جاء يف احلديث الصحيح عن صهيب الرويم

ذلك  أمره لكه هل خرٌي،وليس  إن  املؤمن،  قال: )عجباً ألمر    انليب  أن 

 ألحد إال للمؤمن: إن أصابته رساء شكر؛فاكن خرياً هل، وإن أصابته رضاء صرب ؛

فاكن خرياً هل) )2).

 قـوة العـزم يف مسـألة اهلل تعـاىل واإلحلـاح يف ادلاعء وطلـب احلاجـات 

: انلـيب  ،عـن  مالـك  بـن  أنـس  حديـث  ويف  سـبحانه،   منـه 

 )إذا دعوتم اهلل فاعزموا يف ادلاعء، وال يقولن أحدكم إن شئت فأعطين ؛ فإن اهلل
ال مستكره هل). )٣)

)1)   أخرجه ابلخاري يف األدب املفرد )50٣) وصحح سنده ابن حجر يف فتح ابلاري )110/10) وقال : )ومثل هذا ال يقوهل 
أبو هريرة برأيه).

)2)   أخرجه مسلم )2999).
)٣)   رواه ابلخاري )7464)،ومسلم بنحوه )48٣7).
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للعمل  الرجاء  حادي  يسوقه  باهلل  الظنِّ  َحَسَن  فإّن  الطااعت  يف  االجتهاد   

اجلاد املتواصل ادلائم ، ومن األمثلة اجلميلة هلذا ما ثبت عن جابر أن رساقة 

جرت  إيله؛أبما  ننظر  كأنا  أمرنا  عن  أخربنا  اهلل:  رسول  يا  ،قال    جعشم  بن 

األقالم، به  جرت  بما  بل  قال:)ال  يستأنف؟  بما  أو  املقادير  به  وثبتت  األقالم   به 

ُميرَّس)، قال رساقة:  ؟ قال: )اعملوا فلكٌّ  إذاً  العمل  وثبتت به املقادير) قال: ففيم 
فال أكون أبداً أشد اجتهاداً يف العمل مين اآلن . )1)

وعن أيب هريرة  ، قال عمر بن اخلطاب   يا رسول اهلل نعمل يف يشء 

نأتنفه أم يف يشء قد فرغ منه؟ قال:) بل يف يشء قد فرغ منه) قال: ففيم العمل؟ 

قال:)يا عمر ال يدرك ذاك إال بالعمل) قال: إذاً جنتهد يا رسول اهلل ، ويف رواية قال: 
(2( . دُّ ِ

َ
دُّ ، اآلن جن ِ

َ
دُّ ، اآلن جن ِ

َ
قال فاآلن جن

فصار إيمان الصحابة  بالقدر وحسن ظنهم باهلل تعاىل يف قضاءه وتقديره 

مثمراً شدة االجتهاد يف طاعة اهلل تعاىل .

 وقـد قـال بعض احلكمـاء : )ومن عالمة حسـن الظـن باهلل شـدة االجتهاد يف
طاعة اهلل) )٣)

)1)   أخرجه أمحد )292/٣) وابن حبان يف صحيحه برقم)٣٣7) وأصله يف مسلم )2648).
)2)   أخرجه ابن حبان يف صحيحه برقم )108)وابن أيب اعصم يف السنة رقم )161 - 167)وصححه األبلاين يف ظالل اجلنة 

يف اتلعليق ىلع السنة البن أيب اعصم )71/1-7٣) .
)٣)   انظر : آداب انلفوس للمحاسيب  ص150.
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  زيادة ايلقني والطمأنينة بما يراه العبد من آثار حسن الظن باهلل يف نفسه 

ومن حوهل ؛ كما قال الشاعر :

وإيّن ألرجو اهللّ حىّت كأنيّن   أرى جبميل الظّن ما اهللّ صانع.)1)

واكن بعض انلاس يطيل اتلعجب من هذا الشعر، وحَيُْكُم بإحسان قائله، يريد 

ادلاعء هلل تعاىل، وقيل: يصف دعوة مظلوم.

  كمال الّرضا بقضاء اهللّ وقدره، قال تعاىل :زب ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    

ڦ  ڦ  رب ]اتلغابن:11[، ويورث يف القلب الرضا بالقضاء ، والصرب ىلع ابلالء، 
والقناعة بما قسم اهلل للعبد ، فيبتعد عن قلبه الغل واحلسد والرشه والطمع ، بل 

يكون قلبه سليما ، ونفسه طاهرة ، وهذا من أسباب حصول األلفة واملحّبة بني 

انّلاس ، واتلعاون بني أفراد املجتمع املسلم .

  ومن أعظم آثار إحسان الظن وثمراته أنه هو الطريق املوصل إىل حمّبة اهللّ 

ورضوانه، وهو الطريق املوصل إىل اجلنة .

  ومـن أهـم ثمـرات إحسـان الظـن باهلل أنه سـبب عظيـم حلسـن اخلاتمة 

للمسـلم وهلـذا جـرى اتلأكيـد يف احلديـث انلبـوي ىلع أال يمـوت املسـلم إال 

 وهـو حيسـن الظـن بـاهلل ، وذلـك ملـا هل مـن األثـر العظيـم يف حسـن اخلاتمـة ؛

)1)   نسبه ملسكني ادلاريم يف )الفرج بعد الشدة) للتنويخ ص ٣6٣ ، ونسبه املربد يف الاكمل ملحمد ابن وهيب احلمريي 
)6/2)وانظر ابلصائر واذلخائر)1 / 197)،وعيون األخبار البن قتيبة )٣10/2).
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وألحد الشعراء أبيات مجيلة: )1)

ي قَــــــْد كــاَن ِميّن
ّ

ُمـــــِقرٌّ باذل  فَإنّـــي  ، ُتَعّذبْــين  ال    إلَــيه 
وعفــُوك إْن عفــوَت وحســُن ظــينِّ  رَجــايئ  

ّ
إال َحيلَــٌة   يل    َوَمــا 

وأنــت عــــيّل ذو فضـــــــٍل ومنِّ   فَكــْم مــن َزلّــٍة يل يف الرَبايَــا
ــينِّ ــُت س ــيل وقرع ــُت أنام عضض  َعلَيهــا نَــَديم  يف  فَّكــْرُت   إذا 
لــرش انلـــــــاس إن لــم تعفو عينِّ  وإين خــرياً  يب  انلــاس  يظــنُّ 
ــينِّ ــا باتلم ــر فيه ــين العمـــــ وأف 

ً ــونا ــا جنـــ ــرة ادلني ــنُّ بزه  أج
كأين قد دعيـــــــت لــــــه كأينِّ  ــل ــس ثقيـــ ــدي حمتب ــني ي   وب
ــنِّ ــْهَر املج ـَ ــا ظ ــُت ألهلهــ قلبْـ  ــا ــد فيه ــُت الزه ــو أين صدق فل

  ومن ثمرات حسن الظن باهلل :اإلنفاق واجلود والكرم والسالمة من شح 
انلفس ، واإليثار ، وهو ديلل ىلع سخاء انّلفس وارتقائها ، وهلذا مشاهد عظيمة 
يدركها املسلم عندما ينفق يف سبيل اهلل ويتصدق ، فيستحق ادلعوة الي يدعو بها 
امللاكن )امهلل أعط منفقا خلفا))2)، وينرشح بذلك صدره ، ومن أمثلتها ما حيس 
به املسلم عندما يذبح أضحيته أو هديه تقربا إىل اهلل تعاىل فإنه يقوم به من تعلق 
القلب باهلل والرغبة فيما عنده ، واثلقة به وبفضله و حبسن ثوابه ما ال خيطر ىلع 

ابلال ، وحيصل هل من اتلخلص من الشح وابلخل يف هذا املقام ما تزكو به نفسه.

الشجاعة واإلقدام واجلود بانلفس يف سبيل اهلل تعاىل ثقة  يتبع ذلك    ومما 

بوعده وفضله وكرمه . 

)1)   ديوان أيب العتاهية ص425 وُذكر أنه آخر شعر قاهل يف مرضه اذلي مات فيه .
. 2)   جاء ذلك يف حديث رواه ابلخاري )1442)، ومسلم )1010) من حديث أيب هريرة(
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أهل  هم  اجلنب  وأهل  اخللق  مجيع  عند  مذموم  خلق  )واجلنب  القيم:  ابن  قال 
سوء الظن باهلل وأهل الشجاعة واجلود هو أهل حسن الظن باهلل، كما قال بعض 
احلكماء يف وصيته:عليكم بأهل السخاء والشجاعة؛فإنهم أهل حسن الظن باهلل، 

والشجاعة ُجّنٌة للرجل من املاكره ، واجلنب إاعنة منه لعدوه ىلع نفسه).)1)

  ومن آثار إحسان الظن باهلل : النشاط يف ادلعوة إىل اهلل وانلصيحة لعباد اهلل 
وتعليم انلاس اخلري ، وعدم الفتور يف ذلك ؛ حىت لو رأى اإلعراض والصدود فله خبري 
اخللق أنبياء اهلل تعاىل ورسله األسوة احلسنة ، كما يف قصة نوح وغريه من األنبياء، 
أنبياء اهلل ورسله  نبينا حممد صىل اهلل عليه وىلع مجيع  املرسلني  ويف مواقف سيد 

وسلم عليهم أمجعني العرب للك معترب ، والعظات للك داٍع إىل اهلل تعاىل .

 ويمكن أن نأخذ مثاال واحدا يف هذا املقام يف قصة هداية عمر بن اخلطاب 
اإلسالم  أول  مكة  يف  واملسلمون    انليب  اكن  فقد   ، وإسالمه   
؛ ثم رشح اهلل صدره لإلسالم وصار من خيار  جيدون منه األذى والشدة عليهم 
: ما زنلا أعزة  قال  أنه     ابن مسعود  ؛ بل يف صحيح ابلخاري عن  املسلمني 
دَلِ والقوِة يف 

َ
منذ أسلم عمر بن اخلطاب)2)، وقال ابن حجر: )أي ملا اكن فيه ِمَن اجل

أمر اهلل، وروى بن أيب شيبة والطرباين من طريق القاسم بن عبد الرمحن؛ قال: قال 
عبد اهلل بن مسعود: اكن إسالم عمر عزاً، وهجرته نرصاً، وإمارته رمحًة، واهلل ما 

استطعنا أن نصيل حول ابليت ظاهرين حىت أسلم عمر) . )٣)

ابلخاري ومسلم عن عمري املشهور يف صحيح  املعىن احلديث  يؤيد هذا  ومما    
 ىلع املنرب يقول: سمعت رسول اهلل  بن هانئ أنه قال: سمعت معاوية

)1)   الفروسية ص491 .
)2)   أخرجه ابلخاري برقم )٣684) .

)٣)   فتح ابلاري )7 / 48).
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يقول : )ال تزال طائفة من أمي قائمة بأمر اهلل ال يرضهم من خذهلم أو خالفهم 
حىت يأيت أمر اهلل وهم ظاهرون ىلع انلاس) )1). فالطائفة املنصورة جعلنا اهلل منهم 
قائمون بأمر اهلل، مع وجود من خيالفهم ، ومع وجود من خيذهلم ، وال يفت ذلك يف 

عزيمتهم ، وال ينقص من همتهم وقيامهم بدين اهلل .

  ومن آثار إحسان الظن باهلل اتلفاؤل وتوقع اخلري من اهلل تعاىل ، وقد اكن 
الفأل)2)، ويدخل يف ذلك اتلفاؤل بنرصة ادلين وانتشاره،   حيب  نبينا 
وهداية الضال والعايص، والصرب ىلع املعاند، والشفاء من املرض ، ووجدان املفقود، 

واخلروج من الضائقة ، وقضاء ادلين ، وتفريج الكربات، وزوال اهلم والغم .

وهلذا صار الفأل ممدوحا وحممودا والشؤم مذموما، فالفأل ممدوح من جهة أنه 
فيه حتسني الظن بالرب جل وعال، ولك ذلك من تعظيم اهلل جل وعال وحسن الظن 

به وتعلق القلب به وأنه ال يفعل للعبد إال ما هو أصلح هل

، والسالمة  املعايص والسيئات  :ابلعد عن  باهلل  الظن    ومن ثمرات حسن 
من األخالق الرذيلة، واالستمرار يف تطهري انلفس من األخالق السيئة وتكميلها 

باألخالق اجلميلة.

وبعد : فهذه بعض آثار حسن الظن باهلل ، وباجلملة فحسن الظن باهلل مفتاح 
لك خري، وإضاعته مفتاح لك رش ، واهلل املوفق .

│

)1)   رواه ابلخاري )٣640)،ومسلم )٣548).
.  2)   رواه ابلخاري )5755 ، 5756) ومسلم )222٣ ، 2224) من حديث أيب هريرة وأنس بن مالك(



المبحث الثاني :

    حكم اليأس والقنوط من رحمة الله تعاىل وأسبابه وآثاره،

وفيه:

  املطلب األول : حكم ايلأس والقنوط .

  املطلب اثلاين : األدلة ىلع اتلحذير من ايلأس والقنوط .

  املطلب اثلالث : األسباب املؤدية لليأس والقنوط وسبل عالجها .

  املطلب الرابع : اآلثار املرتتبة ىلع ايلأس والقنوط.
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○• املطلب األول : حكم اليأس والقنوط .

ومن   ، الكبائر  أكرب  من  تعاىل  اهلل  والقنوط من رمحة  اهلل  ايلأس من روح  إن 

أعظم املحرمات يف الرشيعة ، والقنوط استبعاد الفَرج، وايلأس منه ، ومن أمثلة 

اإلياس من رمحة اهلل : اإلياس من الرزق أو حنوه اكلودل ، أو وجود املفقود ، أو يأس 

املريض من العافية ، أو يأس املذنب من املغفرة .

قال القرطيب يف بيانه أكرب الكبائر : )واذلي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديث 

كثرية صحاح وحسان لم يقصد بها احلرص، ولكن بعضها أكرب من بعض بالنسبة 

إىل ما يكرث رضره، فالرشك أكرب ذلك لكه، وهو اذلي ال يُغفر نلصِّ اهلل تعاىل ىلع 

ذلك، وَبْعَده ايلأُس من رمحة اهلل؛ ألن فيه تكذيب القرآن؛ إذ يقول وقوهل احلق: 

زب ٿ   ٹ  ٹ     ٹٹ  رب ]األعراف:156[ ، وهو يقول: ال يغفر هل؛ فقد حجر 
واسعا. هذا إذا اكن معتقدا ذللك؛ وذللك قال اهلل تعاىل: زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ     ٿ  ٿ     رب ]يوسف:87[. وبعده القنوط؛ قال اهلل تعاىل: زب ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  رب ]احلجر: 56[ ... ) . )1)

الكريمة،  الكفار والضالني كما سيأيت يف اآليات  وايلأس والقنوط من صفات 

وقد أمجع علماء اإلسالم ىلع حتريم هذين اخللقني اذلميمني واتلحذير منهما .

 ، اخلمر  ورشب  الزنا  حتريم  من  أشد  هذه  حتريم  إن    القيم  ابن  يقول  بل 
وغريهما من الكبائر الظاهرة . )2)

)1)   تفسري القرطيب  )5 / 160) ، وانظر تفسري ابن املنذر )672/2) ، الزواجر عن اقرتاف الكبائر  )229/1).
)2)   مدارج السالكني )1/11٣).
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وقال ابن حجر اهليتيم :)تنبيه : َعدُّ هذا كبريًة هو ما أطبقوا عليه وهو ظاهر، 

آنفا  مر  اذلي  احلديث  يف  بل   ، ُذكر  مما  علمتَه  اذلي  الشديد  الوعيد  من  فيه  ملا 

اتلرصيح بأنه من الكبائر ، بل جاء عن ابن مسعود أنه أكرب الكبائر ) . )1) 

│ 

للهيثيم الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر   ،(18٣/12( ابلاري  فتح  وانظر   ، ص228  الكبائر  اقرتاف  عن  الزواجر    (1( 
)ص 16،229).
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○• املطلب الثاين : األدلة عىل التحذير من اليأس والقنوط.

األدلة من القرآن :

1- قوهل تعاىل :زب ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  رب ]احلجر: 56[

چ   ڃ   ڃ    ڃ   زب   ييئس  من  أي:  ڃرب...  ڄ   زب    (  : ابلغوي  قال 
چ  رب أي: اخلارسون، والقنوط من رمحة اهلل كبرية، اكألمن من مكره) . )1)

2- قوهل تعاىل : زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ     رب ]يوسف: 87[ .

يقول:  ،  ]87 ]يوسف:  رب  ڀڀ     ڀ   پ   پ    پ   زب    : الطربي  جرير  ابن   قال 
يَُرّوَح اهلُل عّنا ما حنن فيه من احلزن ىلع يوسف وأخيه بفرج  وال تقنطوا من أن 
من عنده، فريينيهما زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿرب يقول: ال يقنط من فرجه ورمحته 
ويقطع رجاءه منه زب  ٿ     ٿ  ٿ رب، يعين: القوم اذلين جيحدون قدرته ىلع 

ما شاء تكوينه) . )2)

ے     ھ   ھ     ھھ   ہہ    ہ       ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   زب  تعاىل  قوهل   -٣
السلماين:  وعبيدة  سريين  بن  :)قال حممد  ابلغوي  قال   ، ]ابلقرة:195[  ے  رب 
الرجل  هو  قالبة:  أبو  قال  تعاىل،  اهلل  رمحة  من  القنوط  هو  اتلهلكة  إىل  اإللقاء 
يصيب اذلنب فيقول: قد هلكت ليس يل توبة؛ فييأس من رمحة اهلل، وينهمك يف 

زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      املعايص، فنهاهم اهلل تعاىل عن ذلك، قال اهلل تعاىل: 
ٿ  ٿ     رب ]يوسف: 87[). )٣)

)1)  تفسري ابلغوي  )4 / ٣85).
)2)  تفسري الطربي )16 / 2٣2). 

)٣)  تفسري ابلغوي  )1 /215، 217).
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4-قوهل تعاىل : زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  

ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ      رب ]الزمر: 5٣[.

هـذه اآليـة الكريمـة اشـتملت ىلع انليه عن ايلأس مـن مغفرة اذلنـوب ؛ فإن 

اهلل تعـاىل ال يتعاظمـه ذنـب أن يغفـره ، فرمحته وسـعت لك يشء . ومن أجل ذلك 

 فاإلنابـة إىل اهلل تعـاىل مطلوبة ، وباب اتلوبة إيله من اذلنـوب مجيعا مفتوح للعبد

ما لم يغرغر.

قال السعدي : )خيرب تعاىل عباده املرسفني بسعة كرمه، وحيثهم ىلع اإلنابة 

الرسول ومن قام مقامه من ادلاعة  أيها  يا  زب  ۀرب  قبل أن ال يمكنهم ذلك فقال: 

دلين اهلل، خمرباً للعباد عن ربهم: زب  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ رب باتباع ما 

تدعوهم إيله أنفسهم من اذلنوب، والسيع يف مساخط عالم الغيوب.

زب  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے رب أي: ال تيأسوا منها، فتلقوا بأيديكم إىل اتلهلكة، 

سبيل  وال  يزيلها  طريق  هلا  فليس  عيوبنا،  وتراكمت  ذنوبنا  كرثت  قد  وتقولوا 

العصيان، مزتودين ما يغضب عليكم  يرصفها، فتبقون بسبب ذلك مرصين ىلع 

أنه  واعلموا  وجوده،  كرمه  ىلع  ادلالة  بأسمائه  ربكم  اعرفوا  ولكن  الرمحن، 

من  ذلك  وغري  والظلم،  والربا،  والزنا،  والقتل،  الرشك،  من  مجيعا  اذلنوب  يغفر 

والرمحة،  املغفرة  وصفه  أي:  رب  ۆ  ۆ           ۇ    ۇ      زب    والصغار.  الكبار  اذلنوب 

الوجود،  آثارهما سارية يف  تزل  ولم  ذاته عنهما،  تنفك  ذاتيان، ال  وصفان الزمان 

الليل وانلهار، ويوايل انلعم ىلع العباد  مائلة للموجود، تسّحُّ يداه من اخلريات آناء 

والفواضل يف الرس واجلهار، والعطاء أحب إيله من املنع، والرمحة سبقت الغضب 
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العبُد، فقد أغلق  بها  يأِت  لم  إن  أسباٌب  ولكن ملغفرته ورمحته ونيلهما  وغلبته؛ 
ىلع نفسه باب الرمحة واملغفرة، أعظمها وأجلها، بل ال سبب هلا غريه، اإلنابة إىل 
اهلل تعاىل باتلوبة انلصوح، وادلاعء واتلرضع واتلأهل واتلعبد، فهلم إىل هذا السبب 

األجل، والطريق األعظم). )1)

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   زب   : تعاىل  قوهل   -5
ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ  
ڳ      ڳ  رب ]الروم: ٣6 – ٣7[ . فهذا فيه انليه عن القنوط بسبب الفقر واحلاجة 

أو حلول املصيبة. )2)

املطر، وكرثة  اخلصب  أي:  رب  چ   ڃ   ڃ    ڃ   )زب   : ابلغوي   قال 
املطر  وقلة  اجلَْدُب  أي:  رب  ڇ     ڇ   ڇ   زب    ابلطر  فرح  يعين  رب  چچ  چ   زب  
ويقال: اخلوف وابلالء زب  ڇ  ڍ  ڍ  رب السيئات، زب   ڌ    ڌ  ڎ  رب ييأسون 
من رمحة اهلل، وهذا خالف وصف املؤمن، فإنه يشكر اهلل عند انلعمة، ويرجو ربه 

عند الشدة). )٣)

ابين خادل  وَسَواِء  َحّبَة  الرزق فعن  ايلأس من  املطهرة انليه عن  السنة  6-ومن 
 ، عليه  فأعّناه  شيئا  يعالج  وهو    اهلل  رسول  ىلع  دخلنا   : قاال   ،  
فقال: )ال تيأسا من الرزق ما تهزهزت رءوسكما ، فإن اإلنسان تدله أمه ليس عليه 

قرشة ، ثم يرزقه اهلل عز وجل) . )4)

)1)   تفسري السعدي  )ص727).
)2)   تفسري ابن أىب زمنني  )2 / ٣0).

)٣)   تفسري ابلغوي  )6 / 272).
ابلوصريي: وقال   (7/4( الكبري  يف  والطرباين   (٣4/8( حبان  وابن   (4165( ماجه  وابن   (469/٣( أمحد  أخرجه   (4( 

إسناده صحيح.
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الوفاة قد كنت كتمت   أنه قال حني حرضته  7-عن أيب أيوب األنصاري 

منكم شيئاً سمعته من رسول اهلل  يقول: ) لوال أنكم تذنبون خللق 

اهلل عز وجل قوماً يذنبون فيغفر هلم))1).

  انليب  إىل  رجل  جاء  قال:    عنبسة  بن  عمرو  8-عن 

فهل وفَجرات  َغَدرات  يل  اهلل  رسول  يا  فقال:  هل  عصا  ىلع  يدعم  كبري   شيخ 

 يغفر يل؟ فقال : )ألست تشهد أن ال هلإ إال اهلل ؟) قال: بىل، وأشهد أنك

رسول اهلل؛ فقال : )قد غفر لك غدراتك وفجراتك))2).

│ 

)1)   أخرجه مسلم  )2748).
)2)   أخرجه أمحد يف املسند )٣85/4).
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○• املطلـب الثالـث : األسـباب املؤديـة لليـأس والقنـوط 

وسـبل عالجهـا :

فيعتقد جبهله   ، بدينه ورشعه  ، واجلهل  تعاىل وبأسمائه وصفاته  باهلل  1-اجلهل 

إذا كرثت ذنوبه  أنه  أو  إذا ارتكب ذنبا أو معصية  أن اهلل ال يغفر هل وال يرمحه 

يظن أن اهلل ال يغفرها لكرثتها ، أو يظن أن اهلل ال يقبل توبته لو تاب وأناب؛ فهذا 

ايلأس  أسباب  أعظم  من  ويه  املطهر،  الرشع  أبطلها  الي  الفاسدة  العقائد  من 

والقنوط.

 ، هل  الزما  ُخلُقاً  ذلك  يكون  حىت  عليها  واإلرصار  املعايص  يف  2-اإلرساف 

ويصعب عليه تغيري ما اعتاده ، ثم حيمله ذلك اإللف والعادة ىلع ايلأس من رمحة 

اهلل والعياذ باهلل .

٣-الغلو يف اخلوف من اهلل تعاىل ، حىت يصل إىل وصف اهلل تعاىل بما ال يليق 

به من أنه ال يغفر ذنبه ، وقد يكون ذلك سببه الوسوسة الي يلقيها الشيطان يف 

قلب العبد ، وهلذا أمر اهلل باالستعاذة من رش الوسواس اخلناس . 

أنه  واعتقاده  وبدينه  بنفسه  املستقيم  الرصاط  عن  املنحرف  العبد  4-اغرتار 

اهلل  أن  اعتقاده  ثم  كذلك،  ليس  أنه  مع  عنه  نىه  ما  وتارك  عليه  جيب  بما  قائم 

سبحانه وتعاىل قد ال يؤيد صاحب ادلين احلق وينرصه، وقد ال جيعل هل العاقبة يف 

ادلنيا بوجه من الوجوه، وإذا رأى كرثة املحن مع غفلته عن األرسار واحلكم يف  

هذه املحن فيُصاب حينئذ باالنهزام انلفيس ...
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حبقيقة  وجهل  ادلين  حبقيقة  جهل   : كبريين  جهلني  من  ناىشء  ذلك  وأصل 

وعن  ادلين  حبقيقة  القيام  عن  إعراضه  اجلهلني  هذين  بني  من  ...فيتودل  انلعيم 

طلب حقيقة انلعيم وسوء ظنه باهلل تعاىل )1).

الصحبة  فهذه   ، تعاىل  باهلل  الظن  أساؤوا  والقانطني ومن  ايلائسني  5-مصاحبة 

ىلع  املجتمعون   : ذلك  أمثلة  ومن   ، ذلك  يف  مشابهتهم  للعبد  توجب  واملجالسة 

انلياحة  نساًء ورجااًل؛ فإن انلاحئة ومن حوهلا من احلارضين هلذا األمر املحرم ؛ 

تؤدي بهم انلياحة ىلع امليت إىل تعذيب نفوسهم،وشق جيوبهم، ورضب خدودهم، 

انلوح  ألن  ؛  اهلل  رمحة  من  القنوط  ىلع  حيملهم  وهذا  وضجرهم،  صربهم  وقلة 

امليت  مجال  فرط  يقتي  لفظاً  انلاحئة  تقول  )أن  مثل  امليت  حماسن  ذكر  بتعداد 

وحسنه وكمال شجاعته وبراعته وأبهته ورئاسته، وتبالغ فيما اكن يفعل من إكرام 

الضيف والرضب بالسيف واذلب عن احلريم واجلار إىل غري ذلك من صفات امليت 

مثل  ويعز وجود  املصالح،  تنقطع هذه  بموته  فإّن  يموت،  أن ال  مثلها  يقتي  الي 

بقاءه  احلكمة اكنت  وأن  مثله،  فقد  اتلفجع ىلع  ويعظم  الصفات،  بهذه  املوصوف 

وتطويل عمره تلكرث تلك املصالح يف العالم!!).)2)  

│

)1)   انظر: إاغثة اللهفان البن القيم )179/2).
)2)   الفروق للقرايف )172/2).
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○• املطلب الرابع : اآلثار املرتتبة عىل اليأس والقنوط.

1-الوقوع يف الكفر أو يف الضالل ؛ فإن القنوط حيمله ىلع قطع الرجاء برمحة 

اهلل وهو إنكار لرمحة اهلل الواسعة وتكذيب للنصوص الواردة يف ذلك ، وكذلك 

اتلائبني ويعفو عن عباده  أنه يتوب ىلع  به من  ، وما أخرب اهلل  للتوبة  هو إنكار 

ويغفر السيئات، وإنكار هذا من الكفر املخرج عن امللة ألنه تكذيب ملا أخرب 

اهلل به يف القرآن . قال تعاىل :  زب ېئ  ېئ        ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  رب ]العنكبوت: 2٣[ وقال : زب ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ     ٿ  ٿ     رب ]يوسف: 87[.

وقد حيمله قنوطه ويأسه ىلع ترك ادلين باللكية والعياذ باهلل،لكن قد ال يَُكّفُر 

ُ من املسلمني يف مثل هذه احلاالت لكون احلامل هل ىلع ذلك غلبة اجلهل ،  املعنيَّ

أو شدة االتلباس ، أو شدة املرض أو غري ذلك من األعذار املانعة من اتلكفري .

الرش،  هلم  وحصل  اخلري،  عنهم  زال  اذلين  هم  من  تعاىل  )خيرب   : السعدي  قال 

وأنهم اذلين كفروا به وبرسله، وبما جاءوهم به، وكذبوا بلقاء اهللّ، فليس عندهم 

يف  ليس  ألنه  واملعايص،  الرشك  من  عليه  أقدموا  ما  ىلع  قدموا  فذللك  ادلنيا،  إال 

قلوبهم ما خيوفهم من اعقبة ذلك، وهلذا قال تعاىل: : زب    ی  ی  ی  ی    رب 

لو  وإال  الرمحة،  به  حيصلون  واحدا  سببا  يعلموا  لم  فذللك  أي:    ]2٣ ]العنكبوت: 

طمعوا يف رمحته، لعملوا ذللك أعماال واإلياس من رمحة اهللّ من أعظم املحاذير، 
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العصاة،  وإياس  يقربهم منها،  الكفار منها، وتركهم مجيع سبب  إياس  وهو نواعن: 

بسبب كرثة جناياتهم أوحشتهم، فملكت قلوبهم، فأحدث هلا اإلياس) )1).

واملقصود أن ايلأس والقنوط خطرهما يشمل ادلين وادلنيا فإذا سيطرا ىلع قلبه 

تسلطت  به  أحاطا  وإذا   ، وادلنيوية  ادلينية  واخلسارة  اهلالك  استوجب  وجوارحه 

عليه األعداء من شياطني اإلنس واجلن .

2-ايلأس والقنوط إساءٌة للظن باهلل تعاىل ؛ ألنه َظنَّ باهلل ما ينايف كماهل املقدس، 

فَطَعَن يف قدرة اهلل ىلع رمحته ومغفرة ذنوبه ، وَطَعَن يف كرم اهلل وجوده ورمحته .

٣-أن القنوط حيمل ىلع ترك العمل الصالح بل ترك لك عمل نافع مفيد، ويكون 

ايلائس القانط من رمحة اهلل منطويا ىلع نفسه مهمال وتاراك ملا فيه سعادته وفالحه، 

بل وحيمله ىلع الوقوع يف املعايص واالنهماك فيها ألنه قد قطع باب اتلوبة والرجاء 

والعياذ باهلل .

4-الشعور باإلحباط وانلقص ، وركوب اهلم والغم واحلرسة وانلدامة ، والعيش 

فهو   ، جبانا  يكون  حىت  يشء  لك  من  واخلوف   ، احلزن  وكرثة   ، وعجز  بكسل 

يعيش بغري قيمة وال فائدة يف حد تصوره .

5-أن يكون أعضاء املجتمع املسلم غري مثمرين وال منتجني ، وليس عندهم 

قدرة ىلع مواجهة األعداء .

)1)   تفسري السعدي ص 629 .
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عن  خروجه  ىلع  ديلل  بهما  العبد  اتصاف  أن  والقنوط  ايلأس  آثار  6-ومن 

وانلفس  والشيطان  للهوى  واتباعه   ، عنهم  وشذوذه  واجلماعة  السنة  أهل   منهج 

األمارة بالسوء.

│



المبحث الثالث :

قصص يف حسن الظن واليأس والقنوط ، وفيه :

 املطلب األول: نماذج من قصص أقوام أحسنوا الظن باهلل تعاىل .

 املطلب اثلاين : نماذج من قصص ايلائسني والقانطني .
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○• املطلـب األول: منـاذج مـن قصـص أقوام أحسـنوا الظن 

باللـه تعاىل :

القصـص يف هـذا باب واسـع ال حـرص هل، وقـد ورد يف القرآن الكريم والسـنة 

املطهـرة الكثـري مـن قصص أنبيـاء اهلل تعـاىل والصاحلني مـن عبـاد اهلل ممن قوي 

حسـن ظنهـم باهلل تعـاىل، والعاقبـة احلميدة الي حصلـت هلم يف ادلنيـا واآلخرة، 

كمـا قـص اهلل علينـا من حـال نـيب اهلل إبراهيم ونوح ولـوط وخرب يعقـوب وابنه 

يوسـف ، ومـا قصـه اهلل تعـاىل مـن خـرب أيـوب ويونـس وغريهـم مـن األنبيـاء 

والرسـل عليهـم الصـالة والسـالم، ومـن أعظـم مـا ورد يف هـذا ابلـاب حـال 

نبينـا وإمامنـا وقدوتنـا حممـد بـن عبـداهلل سـيد ودل آدم وإمـام األنبياء والرسـل 

؛ فـإن مـا قـام بقلبـه مـن حسـن الظـن بـاهلل تعـاىل واثلقـة بوعـده 

واتلـولك عليـه ما لـم يقم بأحـد من اخللق، وسـريته العطـرة شـاهدة بذلك يف لك 

مـا ورد عنـه ، وهكـذا مـا جـاء عـن الصحابـة الكـرام  فإنهم 

أقـوم هـذه األمـة بديـن اهلل تعـاىل، ومـن جـاء بعدهـم مـن اتلابعـني وأتباعهـم 

بإحسـان، ولكن سـأورد شـيئا يسـريا من األخبار مـا حيصل به العـربة واذلكرى: 

1-قصة فيها عربة ملن يدعو إىل اهلل تعاىل :

مرشكة،  ويه   ، اإلسالم  إىل  أيم  أدعو  »كنت   : قال   -    - هريرة  أيب  عن 

، فأتيت رسول اهلل   ما أكره  ، فأسمعتين يف رسول اهلل  فدعوتها يوما 

 ، اإلسالم  إىل  أيم  أدعو  كنت  إين   ، اهلل  رسول  يا  فقلت:  أبكي،   

أم  يهدي  أن  تعاىل  اهلل  فادع   ، أكره  ما  فيك  فأسمعتين  ايلوم  فدعوتها  فتأىب يلع، 
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فخرجت   ، هريرة)  أيب  أم  اهد  )امهلل   : اهلل  رسول  فقال   ، هريرة  أيب 

 ، ، فلما جئت فرصت إىل ابلاب وقربت منه    مستبرشا بدعوة انليب 

فإذا هو جماف ، فسمعت أيم خشف قديم ، فقالت: ماكنك يا أبا هريرة، وسمعت 

خضخضة املاء ، فاغتسلت ولبست درعها، وعجلت عن مخارها، ففتحت ابلاب ، 

ثم قالت: يا أبا هريرة ، أشهد أن ال هلإ إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل ، قال 

: فرجعت إىل رسول اهلل  فأتيته وأنا أبكي من الفرح،فقلت:يا رسول 

اهلل،أبرش فقد استجاب اهلل دعوتك،وهدى أم أيب هريرة،فحمد اهلل وقال خريا،قال 

:فقلت:يا رسول اهلل،ادع اهلل أن حيببين أنا وأيم إىل عباده املؤمنني ، وحيببهم إيلنا، 

فقال رسول اهلل : )امهلل حبب عبيدك هذا -يعين أبا هريرة-وأمه إىل 

عبادك املؤمنني،وحبب إيلهما املؤمنني)، فما خلق من مؤمن يسمع يب ، وال يراين 
إال أحبين«. )1)

الظن  أحسنوا  فإنهم  الغار  يف  الصخرة  عليهم  طبقت 
ُ
أ اذلين  اثلالثة  )-قصة 

باهلل فدعوه بصالح أعماهلم خملصني هل فنجاهم:

 - : قال : سمعت رسول اهلل  يقول:  عن عبد اهلل بن عمر - 

)انطلق ثالثة نفر ممن اكن قبلكم، حىت آواهم املبيت إىل اغر ، فدخلوه ، فاحندرت 

صخرة من اجلبل، فسّدْت عليهم الغار، فقالوا: إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة 

إال أن تدعوا اهلل بصالح أعمالكم ، قال رجل منهم : امهلل اكن يل أبوان شيخان 

فلم  يوما،  شجر  طلب  يب  فنأى   ، ماال  وال  أهال  قبلهما  ْغِبُق 
َ
أ ال  وكنت   ، كبريان 

)1)   أخرجه مسلم )4546).
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أن  فكرهت   ، نائمني  فوجدتهما   ، َغبوقَهما  هلا  فحلبت  ناما،  حىت  عليهما  ُرْح 
َ
أ

حىت   ، استيقاظهما  أنتظر  يدي  ىلع  والقدح  فلبثُت   ، ماال  أو  أهال  قبلهما  ْغِبَق 
َ
أ

: والصبية يتضاغون عند قديّم - فاستيقظا ، فرشبا  الرواة  برق الفجر-زاد بعض 
ج عنا ما حنن فيه من هذه  َغبوقَهما ، امهلل إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ، ففرِّ

الصخرة ، فانفرجت شيئا ال يستطيعون اخلروج).

قال انليب : )قال اآلخر : امهلل اكنت يل ابنة عم ، اكنت أحبَّ انلاس 
ْت بها َسنٌة من السنني ، فجاءتين،  لَمَّ

َ
إيّل، فأردتُها ىلع نفسها، وامتنعْت ميّن، حىت أ

َيّل بيين وبني نفسها ، ففعلْت ، حىت إذا  فأعطيتها عرشين ومائة دينار، ىلع أن ختُ
حل لك أن تفضَّ اخلاتم إال حبقه ، فتحّرجُت من الوقوع 

ُ
قدرُت عليها ، قالت: ال أ

عليها، فانرصفُت عنها ويه أحب انلاس إيل ، وتركت اذلهب اذلي أعطيتها ، امهلل 
 ، ، فانفرجت الصخرة  ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه  إن كنت فعلت ذلك 

غري أنهم ال يستطيعون اخلروج منها).

وأعطيتهم   ، أجراء  استأجرت  امهلل   : اثلالث  )وقال   : انليب  قال 
منه  كرثت  حىت  أجَره  ْرُت  فثَمَّ وذهب،  هل  اذلي  ترك   ، واحد  رجل  غري  أجرهم، 
األموال، فجاءين بعد حني ، فقال: يا عبد اهلل ، أدِّ إيلَّ أجري، فقلت: لك ما ترى 
تستهزئ  ال   ، اهلل  عبد  يا  فقال:  والرقيق،  والغنم،  وابلقر،  اإلبل  من   ، أجرك  من 
يب، فقلت : إين ال أستهزئ بك ، فأخذه لكه ، فاستاقه ، فلم يرتك منه شيئا، امهلل 
الصخرة،  فانفرجت  فيه،  ما حنن  عنا  فافرج  ابتغاء وجهك  ذلك  فعلت  فإن كنت 

فخرجوا يمشون))1).

)1)   أخرجه ابلخاري )2215) ، ومسلم )274٣).
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اهلل  ىلع  اتلولك  وجوب  منها  يستفاد    انليب  ذكرها  قصة  3-وهذه 

وحسن الظن به يف قضاء ادلين :

فعن أيب هريرة  عن رسول اهلل  )أنه ذكر رجال من بين إرسائيل 

سأل بعض بين إرسائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتين بالشهداء أشهدهم، فقال: 

كىف باهلل شهيدا، قال: فأتين بالكفيل، قال: كىف باهلل كفيال، قال: صدقت، فدفعها 

إيله إىل أجل مسىم، فخرج يف ابلحر فقىض حاجته ثم اتلمس مركبا يركبها يقدم 

ألف  فيها  فأدخل  فنََقَرها  فأخذ خشبة  مركبا؛  فلم جيد  ّجلَه، 
َ
أ اذلي  لألجل  عليه 

دينار وصحيفة منه إىل صاحبه ثم زّجج موضعها ثم أىت بها إىل ابلحر؛ فقال: امهلل 

باهلل  كىف  فقلت:  كفيال  فسألين  دينار  ألف  فالنا  تسلفت  كنت  أين  تعلم  إنك 

كفيال فريض بك، وسألين شهيداً فقلت: كىف باهلل شهيدا فريض بك، وإين جهدت 

بها يف ابلحر  أقدر، وإين أستودعكها فرىم  فلم  إيله اذلي هل  أبعث  أن أجد مركبا 

حىت وجلت فيه ثم انرصف وهو يف ذلك يلتمس مركبا خيرج إىل بدله فخرج الرجل 

اذلي اكن أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماهل فإذا باخلشبة الي فيها املال فأخذها 

ألهله حطبا فلما نرشها وجد املال والصحيفة، ثم قدم اذلي اكن أسلفه فأىت باأللف 

دينار، فقال: واهلل ما زلت جاهدا يف طلب مركب آلتيك بمالك فما وجدت مركبا 

َقبَْل اذلي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إيل بيشء، قال: أخربك أين لم أجد مركبا 

قبل اذلي جئت فيه، قال: فإن اهلل قد أّدى عنك اذلي بعثت يف اخلشبة فانرصف 

باأللف ادلينار راشدا)  . )1) 

)1)   أخرجه ابلخاري )1498 ، 2291).
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األخذ  مع  الرزق  طلب  يف  اهلل  ىلع  اتلولك  فائدة  املسلم  تفيد  قصة  وهذه   -4

باألسباب وابلحث عنه ، وأن ذلك ال حمالة باب من أبواب الرزق ،ويه يف مسند 

َايِل 
ْ
لَِف اخل ُ يِف السَّ

َ
ٌة هل

َ
اإلمام أمحد ، عن أيب هريرة أنه قال :) بَيْنََما رَُجٌل َواْمَرأ

َصاَبتُْه 
َ
أ قَْد  تِِه َجائًِعا 

َ
اْمَرأ ٍء ، فََجاَء الرَُّجُل ِمْن َسَفِرهِ فََدَخَل ىلَعَ  َيْقِدَراِن ىلَعَ يَشْ ال 

 ،  َِّ اهلل ِرْزُق  تَاَك 
َ
أ ؛  برِْشْ 

َ
أ َنَعْم   : قَالَْت  ٌء؟  ِعنَْدِك يَشْ

َ
أ  : تِِه 

َ
َفَقاَل الْمَرأ َشِديَدٌة  َمْسَغبٌَة 

َنَعْم ُهنَيًَّة نَرُْجو رمَْحََة  ٌء ! قَالَْت :  إِْن اَكَن ِعنَْدِك يَشْ فَاْستََحثََّها ؛َفَقاَل َوحْيَِك ،اْبتَيِغ 

ُخزْبٌ  ِعنَْدِك  اَكَن  إِْن  فَاْبتَيِغ  قُويِم  َوحْيَِك   : ؛قَاَل  َوى  الطَّ َعلَيِْه  َطاَل  إَِذا  َحىتَّ   ،  َِّ اهلل

 ، َتْعَجْل  فَال  اتلَّنُّوُر  َينَْضُج  اآلَن  َنَعْم   : ،َفَقالَْت  وََجِهْدُت  بَلَْغُت  قَْد  إِينِّ 
فَ بِِه  تِييِن 

ْ
فَأ

ْن َيُقوَل لََها، قَالَْت يِهَ ِمْن ِعنِْد َنْفِسَها 
َ
يًْضا أ

َ
َيَّنَْت أ

َ
ْن َسَكَت َعنَْها َساَعًة َوحت

َ
ا أ فَلَمَّ

َغنَِم!! َورَْحيَيَْها 
ْ
 َتنُّوِري ، َفَقاَمْت فَوََجَدْت َتنُّورََها َمآلَن ُجنُوَب ال

َ
لَْو ُقْمُت َفنََظْرُت إِىل

َغنَِم ،قَاَل 
ْ
ْخرََجْت َما يِف َتنُّورَِها ِمْن ُجنُوِب ال

َ
َح َفنََفَضتَْها َوأ  الرَّ

َ
َتْطَحنَاِن، َفَقاَمْت إِىل

َخَذْت 
َ
ٍد  لَْو أ َقاِسِم بِيَِدهِ َعْن قَْوِل حُمَمَّ

ْ
يِب ال

َ
ي َنْفُس أ ِ

َّ
بُو ُهَريَْرَة : فََواذل

َ
أ

ِقيَاَمِة. )1)
ْ
 يَْوِم ال

َ
َما يِف رَْحيَيَْها َولَْم َتنُْفْضَها لََطَحنَتَْها إِىل

ثبت  ما  اعقبته  وحسن  باهلل  الظن  إحسان  لوجوب  املبينة  القصص  ومن   -5

َقبْلَُكْم رَُجٌل  اَكَن  ِفيَمْن  : )اَكَن     عن رسول اهلل  عن أيب سعيد 

تَاُه َفَقاَل 
َ
رِْض؛ فَُدلَّ ىلَعَ َراِهٍب،فَأ

َ
ْهِل األ

َ
ْعلَِم أ

َ
َل َعْن أ

َ
َقتََل تِْسَعًة َوتِْسِعنَي َنْفًسا،فََسأ

ُثمَّ  ِمائًَة!  بِِه  َل  فََكمَّ َفَقتَلَُه  اَل.  تَْوَبٍة؟َفَقاَل:  ِمَن   ُ
َ

هل َفَهْل  َنْفًسا  َوتِْسِعنَي  تِْسَعًة  َقتََل  إِنَُّه 

)1)   أخرجه أمحد)421/2 ، 51٣) والطرباين يف " األوسط " ) 2 / 41 / 2 ) و ابليهيق يف " ادلالئل " ) 6 /105 ) وانظر جممع الزوائد 
)257/10) وقال اهليثيم يف جممع الزوائد: ) رواه أمحد والزبار ورواه الطرباين يف األوسط بنحوه ورجاهلم رجال الصحيح غري 
شيخ الزبار وشيخ الطرباين وهما ثقتان )، وأورده األبلاين يف السلسلة الصحيحة )29٣7)، وجنوب الغنم مجع جنب ،واملعىن 

أنه اكن يف اتلنور جنوب كثرية ال جنب واحد .
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 ُ
َ

هل َفَهْل  َنْفٍس  ِمائََة  َقتََل  إِنَُّه  اَعلٍِم،َفَقاَل  رِْض؛فَُدلَّ ىلَعَ رَُجٍل 
َ
ْهِل األ

َ
أ ْعلَِم 

َ
أ َعْن  َل 

َ
َسأ

إِنَّ بَِها 
رِْض َكَذا َوَكَذا فَ

َ
 أ

َ
ِمْن تَْوَبٍة؟َفَقاَل:َنَعْم َوَمْن حَيُوُل بَيْنَُه َوَبنْيَ اتلَّْوَبِة،اْنَطِلْق إِىل

رُْض َسوٍْء. فَاْنَطلََق 
َ
َها أ إِنَّ

رِْضَك فَ
َ
 أ

َ
ََّ َمَعُهْم،َواَل تَرِْجْع إِىل ََّ فَاْعبُِد اهلل نَاًسا َيْعبُُدوَن اهلل

ُ
أ

َوَماَلئَِكُة  الرَّمْحَِة  َماَلئَِكُة  ِفيِه  فَاْختََصَمْت  َموُْت؛ 
ْ
ال تَاُه 

َ
أ ِريَق  الطَّ نََصَف  إَِذا  َحىتَّ 

. َوقَالَْت َماَلئَِكُة  َِّ  اهلل
َ

ِبِه إِىل
ْ
َعَذاِب! َفَقالَْت َماَلئَِكُة الرَّمْحَِة: َجاَء تَائِبًا ُمْقِباًل بَِقل

ْ
ال

َفَقاَل  بَيْنَُهْم  فََجَعلُوُه  آَدىِمٍّ  ُصوَرِة  ىِف  َملٌَك  تَاُهْم 
َ
فَأ  . َقطُّ ا  َخرْيً َيْعَمْل  لَْم  إِنَُّه  َعَذاِب: 

ْ
ال

رِْض 
َ
 األ

َ
ْدىَن إِىل

َ
ُ. َفَقاُسوُه فَوََجُدوُه أ

َ
ْدىَن َفُهَو هل

َ
يَِّتِهَما اَكَن أ

َ
 أ

َ
إِىل

رَْضنْيِ فَ
َ
قِيُسوا َما َبنْيَ األ

اهلل  وأن  املوت  عند  بصدره  نأى  أنه  وذكر  الرَّمْحَِة)،  َماَلئَِكُة  َفَقبََضتُْه  َراَد 
َ
أ الَّىِت 

تبارك وتعاىل أمر ابلدلة اخلرية أن تقرتب، وأمر تلك ابلدلة أن تتباعد. )1)

6-ما وقع بلالل بن رباح  حني حرضته الوفاة :

قال سعيد بن عبد العزيز: ملا احترض بالل قال: غداً نلىق األحبة : حممداً وحزبه، 
قال: تقول امرأته: واوياله ! فقال: وافرحاه !. )2)

انلبالء يف  أوردها اذلهيب يف سري أعالم  الصاحلني  7-وهذه قصة وقعت ألحد 

بن  بن سمعون: حدثنا أمحد  أبو احلسني  )قال   : إسحاق احلريب  بن  إبراهيم  ترمجة 

ال  يل:  فقال   ، ألبثه  احلريب  إبراهيم  فأتيت  إضاقة،  أضقت  قال:  القطييع  سليمان 

إىل  أمري  انتىه  فإين أضقت مرة، حىت  املعونة،  فإن اهلل من وراء  يضيق صدرك، 

أن عدم عيايل قوتهم، فقالت الزوجة: هب أين أنا وأنت نصرب، فكيف بالصبيتني؟ 

فلما  غدا،  أقرتض  وقلت:  بذلك،  فضننت  نرهنه.  أو  نبيعه  كتبك  من  شيئا  هات 
)1)   أخرجه ابلخاري )٣470) ومسلم )2766).

)2)   سري أعالم انلبالء )1 / ٣59).
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قال: رجل من اجلريان فقلت: ادخل؛فقال:  ذا؟  الليل، دق ابلاب، فقلت: من  اكن 

وقام،  شيئاً  وترك  فدخل  الرساج،  ىلع  شيئا  فكببت  أدخل،  حىت  الرساج  فأطفئ 

الصغار  فأنبهنا  املآلك، واكغد فيه مخس مئة درهم،  أنواع من  فيه  فإذا هو منديل 

يسأل عن  ورقا، وهو  يقود مجلني، عليهما محالن  إذا مجال   ، الغد  ثم من  وأكلوا، 

ال أن  واستحلفين  خراسان،  من  رجل  لك  أنفذهما  اجلمالن  هذان  فقال:   مزنيل، 
 أقول من هو ). )1)

، من طريق احلسني  8-قصة أوردها ابن أيب ادلنيا يف كتابه حسن الظن باهلل 

، وُعْظُم ما كنت  الشام يف جتارة  إىل  : كنت أختلف  قال  بن واقد عن أيب اغلب 

ِمْن قَيْس ِمْن خيار املسلمني فكنت  أختلف من أجل أيب أمامة ؛ فإذا فيها رجل 

أنزل عليه، ومعنا ابن أخ هل خمالف يأمره وينهاه ويرضبه فال يطيعه؛ فمرض الفىت 

فبعث إىل عمه فأىب أن يأتيه ،قال: فأتيته به حىت أدخلته عليه ؛ فأقبل عليه يسبه 

ويقول: أي عدو اهلل اخلبيث ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ قال: أفرغت أْي عّم، 

أن اهلل عز و جل دفعين إىل وادليت ما اكنت صانعة يب!  لو  أرأيت  قال:  نعم،  قال: 

قال: إذاً واهلل اكنت تُدخلك اجلنة،قال فواهلِل هلُل أرحُم يب ِمن وادليت، فُقبض الفىت، 

هل  فخطوا  قال:  عمه،  مع  القرب  فدخلت  مروان  بن  امللك  عبد  عليه  فخرج  قال: 

قال: فسقطت منه بلنة فوثب عمه  باللنب فسويناه،  فقلنا  قال:  يلحدوا،  ولم  خطا 
وتأخر،قلت: ما شأنك! قال: ميلء قربه نورا وفسح هل فيه مد ابلرص.)2)

)1)   سري أعالم انلبالء  )1٣ / ٣68) وقال :إسنادها مرسل .
)2)   أخرج األثر ابليهيق يف شعب اإليمان )428/12) وابن أيب ادلنيا يف حسن الظن باهلل ص44 ، ومثل هذا يورد من باب 

االستئناس وإال فأحوال الربزخ من الغيب.
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9-ومن قصص بعض املحترضين : ما ورد عن حممد بن مطرف قال :دخلنا ىلع 

أيب حازم األعرج ملا حرضه املوت ، فقلنا : يا أبا حازم كيف جتدك ؟ قال :أجدين 

خبري . قال : أجدين راجياً هلل ، حسَن الظن به . ثم قال:إنه واهلل ما يستوي من غدا 

يقدم  املوت حىت  به  يزنل  أن  قبل  أمامه  فيقدمها  اآلخرة نلفسه  يعمر عقد  وراح 

عليها فيقوم هلا وتقوم هل ، ومن غدا وراح يف عقد ادلنيا يعمرها لغريه ، ويرجع إىل 

اآلخرة ال حظ هل فيها وال نصيب .

وملا حرض حسان بن أيب سنان املوت ،قال هل بعض إخوانه : كيف جتدك ؟ قال: 

إن   : قال  ثم  ؟ فبىك  أبا عبد اهلل كربا شديدا  أفتجد هل   : قالوا  املوت  أجدين حبال 

لَِمه ما يرجو من الرسور 
َ
ذاك. ثم قال : ينبيغ للمؤمن أن يَُسلّيَه عن ُكَرِب املوت وأ

يف لقاء اهلل.

بنفسه،  وهو جيود  بن سليمان  العزيز  بن سليمان: دخلنا ىلع عبد  وقال حاتم 

حال  أية  ىلع   : إخوانه  بعض  هل  فقال   . أموت  :أجدين  قال  ؟  جتدك  كيف  فقلت: 

ل إال ىلع ُحْسِن الظن باهلل . قال : فما خرجنا  رمحك اهلل ؟ فبىك ، ثم قال : ما ُنَعوِّ

من عنده حىت مات)1).

│ 

)1)   انظر كتاب املحترضين البن أيب ادلنيا ص )152 ، 205 ، 210).
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○• املطلب الثاين : مناذج من قصص اليائسني والقانطني.

1-قصة وقعت لرجل يف عهد انليب :فعن أيب هريرة قال: شهدنا 

مع رسول اهلل  ُحنيناً ؛ فقال لرجل ممن يدىع باإلسالم:)هذا من أهل 

يا  فقيل:  جراحة،  فأصابته  شديدا  قتاال  الرجل  قاتل  القتال،  حرضنا  فلما  انلار) 

رسول اهلل، الرجل اذلي قلت هل آنفا إنه من أهل انلار؛ فإنه قاتل ايلوم قتاال شديدا 

يرتاب  أن  املسلمني  بعض  فاكد  انلار)  :)إىل    انليب  فقال  مات؛  وقد 

فلما اكن من  به جراحا شديدا  َيُمْت ولكن  لم  إنه  قيل:  إذ  فبينما هم ىلع ذلك، 

خرب انليب  بذلك فقال:)اهلل 
ُ
الليل لم يصرب ىلع اجلراح فَقتََل نفَسه! فأ

يدخل  ) ال  أنه  انلاس  فنادى يف  بالال  أمر  ثم  ورسوهل)  اهلل  أين عبد  أشهد  أكرب، 
اجلنة إال نفس مسلمة وأن اهلل يؤيد هذا ادلين بالرجل الفاجر). )1)

قال انلووي: )وهذا الرجل اذلى اكن ال يََدُع شاّذة وال فاّذة، اسمه: قزمان، قاهل 
اخلطيب ابلغدادي، قال :واكن من املنافقني). )2)

وعن سهل بن سعد الساعدي  بنحو حديث أيب هريرة وفيه : قال فُجرح 

الرجل جرحا شديدا فاستعجل املوت! فوضع نَْصل سيفه باألرض وُذبابه بني ثدييه، 

فقال    اهلل  إىل رسول  الرجل  نفسه؛ فخرج  فقتل  ثم حتامل ىلع سيفه 

أهل  من  أنه  آنفا  ذكرت  اذلي  الرجل  قال  ذاك)  قال:)وما  اهلل  رسول  أنك  أشهد 

 انلار فأعظم انلاس ذلك، فقلت أنا لكم به،فخرجت يف طلبه حىت ُجرح جرحا

حتامل  ثم  ثدييه  بني  وذبابه  باألرض  سيفه  نصل  فوضع  املوت،  فاستعجل  شديدا 
)1)   أخرجه مسلم )16٣).

)2)   رشح صحيح مسلم للنووي)2 / 12٣).
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عليه فقتل نفسه )1).

قبلكم  اكن  ممن  رجال  )أن   : اهلل  رسول  عن    جندب  وعن 

خرجت به قرحة فلما آذته انزتع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقأ ادلم حىت مات 

قال ربكم: قد حرمت عليه اجلنة) )2) 

الفعل اذلي أوجب هل  والقنوط ففعل هذا  ايلأس  فهذا رجل قد جزع وأصابه 

العقوبة والعذاب ، والعياذ باهلل تعاىل .

2-عن  أيب سعيد اخلدري  عن انليب  :) أن رجال فيمن اكن 

مريايث  ألولني  أو  به  آمركم  ما  تلفعلن  لودله:  فقال  وودلا  ماال  اهلل  َراَشُه  قبلكم 

غريكم،إذا أنا مت فأحرقوين ثم اسحقوين واذروين يف الريح فإين لم أبتهر عند اهلل 

وريب  به  ذلك  ففعلوا  ميثاقا  منهم  فأخذ  قال  يعذبين  أن  يلع  يقدر  اهلل  وإن  خريا 

فقال:اهلل ما محلك ىلع ما فعلت فقال:خمافتك قال فما تالفاه غريها))٣).

وعن أيب هريرة  عن انليب  قال: )أرسف رجل ىلع نفسه فلما 

حرضه املوت أوىص بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوين ثم اسحقوين ثم اذروين يف الريح 

يف ابلحر فواهلل لن قدر يلع ريب يلعذبين عذابا ما عذبه به أحدا قال ففعلوا ذلك 

به فقال لألرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم فقال هل ما محلك ىلع ما صنعت فقال 

خشيتك يا رب أو قال خمافتك فغفر هل بذلك) )4) .

)1)   أخرجه مسلم )164).
)2)   أخرجه مسلم )165).

)٣)   أخرجه ابلخاري )٣478)، مسلم  )4952) .
)4)   أخرجه ابلخاري )٣481) ،مسلم )2756).
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فهذ الرجل قد محله شدة اخلوف ىلع القنوط من رمحة اهلل تعاىل ، ولكنه غفر 

هل ملا ذكر يف احلديث .

٣-وعن جندب  أن رسول اهلل  حدث ) أن رجال قال: واهلل ال 
 ىلع أن ال أغفر لفالن فإىن 

ّ
يغفر اهلل لفالن، وإن اهلل تعاىل قال: من ذا اذلى يتأىل

قد غفرت لفالن وأحبطت عملك). أو كما قال )1)

وهذا يدل ىلع شدة عقوبة املتأيل ىلع اهلل اذلي يقنط انلاس من رمحة اهلل .

4-ومن القصص املناسبة يف هذا املقام ما حصل مع احلجاج بن يوسف اثلقيف، 
يا  بك  ما  ترى  كيف  وقال:  املجاشيع،  خمدل  بن  يعىل  املنذر  أبو  عليه  دخل  فإنه 
جهيداً،  وُجهداً  شديداً،  غماً  يعىل  يا  فقال:  وسكراته؟  املوت  غمرات  من  حجاج 
 جريضاً، وسفراً طوياًل، وزاداً قلياًل، فوييل وييل إن لم يرمحين 

ً
لََماً مضيضاً، ونَْزاع

َ
وأ

الرمحة  أوىل  الكرماء  الرمحاء  عباده  من  اهلل  يرحم  إنما  يا حجاج  هل:  فقال  اجلبار، 
وهامان  فرعون  قرين  أنك  أشهد  وخلقه،  عباده  ىلع  واتلعطف  واتلحنن  والرأفة 
لسوء سريتك وترك ملتك وتنكبك عن قصد احلق وَسنَن املحجة وآثار الصاحلني، 
قتلْت صاليح انلاس فأفنيتهم، وأبرت عرتة اتلابعني فتربتهم، وأطعت املخلوق يف 
معصية اخلالق، وهرقت ادلماء، ورضبت األبشار وهتكت األستار، وسست سياسة 
وأذللت  مروان،  بين  أعززت  أدركَت،  ادلنيا  وال  أبقيَت  ادلين  ال  جبار،  متكرب 
لم  إذ  يغيثونك  وال  ينجونك  ال  فايلوم  دارك  وأخربت  دورهم،  وعمرت  نفسك، 
واغتماما  اهتماما  األمة  لقد كنت هلذه  نظر  بعده  ملا  ايلوم وال  يكن لك يف هذا 
وعناء وبالء، فاحلمد هلل اذلي أراحها بموتك وأعطاها مناها خبزيك؛ قال:فكأنما 

)1)   مسلم )6847).
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رأسه  رفع  ثم  العربة  وخنقته  الصعداء،  وتنّفس  جوابا،  حير  فلم  عنه،  لسانه  قطع 
فنظر إيله وأنشأ يقول: 

 ) رب إن العباد قد أيأسوين  ورجايئ لك الغداة عظيم ) )1)

والقانطني  ايلائسني  بعض  لكمات  من  نماذج  اهلل  رمحه  القيم  ابن  ذكر   -5
واملسيئني الظن باهلل تعاىل ، فقال :

)فلقد بلغنا وشاهدنا من كثري من هؤالء من اتلظلم للرب تعاىل واتهامه ما ال 
ابلالء  وأهل  اجلذىم  فيقفهم ىلع  بأصحابه  اجلهم خيرج  إال من عدو فاكن  يصدر 
ويقول : انظروا أرحم الرامحني يفعل مثل هذا إنكارا لرمحته كما أنكر حكمته 

 فليس اهلل عند جهم وأتباعه حكيما وال رحيما ، وقال آخر من كبار القوم : 
ما ىلع اخللق أرض من اخلالق !!

 واكن بعضهم يتمثل : 

 إذا اكن هذا فعله بمحبه ... فماذا تراه يف أاعديه يصنع 

 وأنت تشاهد كثريا من انلاس إذا أصابه نوع من ابلالء يقول : يا ريب ما اكن 
ذنيب حىت فعلت يب هذا ، وقال يل غري واحد : إذا تبت إيله وأنبت وعملت صاحلا 
نفيس  وأعطيت  معصيته  إىل  رجعت  وإذا  معيشي  يلع  ونَّكَد  رزيق  يلّع  ضّيَق 
مرادها جاءين الرزق والعون وحنو هذا) )2) نعوذ باهلل من اخلذالن ومن سوء الظن 

باهلل تبارك وتعاىل.

)1)   األمايل يف لغة العرب  )٣ / 175).
)2)   إاغثة اللهفان )2 / 177).
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وفيها اتلوصيات وأهم انلتائج

هلل  واحلمد   ، وتوفيقه  تيسريه  ىلع  وعال  جل  اهلل  أشكر  ابلحث  هذا  ختام  يف 
باهلل  الظن  حسن  أن  تقدم  مما  إيله  خُيلص  مما  وإن   ، الصاحلات  تتم  بنعمته  اذلي 
اتلفاؤل  روح  بث  وأن   ، ومجااعت  أفرادا  للمسلمني  الرضورية  األمور  من  تعاىل 
وحسن الظن باهلل من أسباب انلرص واتلوفيق والفالح ،وأن أهل العلم قد وضحوا 
احلكم الرشيع يف وجوب حسن الظن باهلل تعاىل ، مع اختالف األحوال واألوقات 
خالل  من  اتلطرق  ،وتم  والفتور  والنشاط   ، واملعصية  والطاعة  واملرض  اكلصحة 

هذا ابلحث إىل الوسائل املعينة ىلع حسن الظن باهلل  .

واألسباب  وخطرهما  وايلأس  القنوط  حكم  عن  احلديث  تم  ذلك  مقابل  ويف 
بعض  ابلحث  هذا  يف  وذكر   ، سيئة  آثار  من  عليهما  يرتتب  وما  إيلهما  املؤدية 

القصص وانلماذج الي تؤخذ منها العرب وادلروس املتعددة .

وإين أخرج بتوصيتني من خالل هذا ابلحث :

والضوابط  القواعد  لوضع  متخصص  عليم  مركز  وجود  إىل  احلاجة   : األوىل 
تقرير  مسؤويلاته:  ضمن  ومن   ، والعقدية  الرشعية  للمواضيع  وانلفسية  الرشعية 
خمتلف  ىلع  املسلمني  نفوس  يف  والقنوط  ايلأس  من  واتلحذير  باهلل  الظن  حسن 
ذلك،  أو غري  أو حببسه  تعرض البتالء يف جسده  من  ، خاصة  وأعماهلم  مراتبهم 
واتلعرف ىلع األمور الي يواجهها بعض أفراد املجتمع من الشعور بايلأس والقنوط، 
ثّم  ومن  والقانطة،  ايلائسة  واحلاالت  األمور  هذه  حدوث  أسباب  وحرص  جلمع 
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معاجلتها بالعالج الرشيع وانلفيس معاً ، وبث روح اتلفاؤل واألمل وحسن الظن 
باهلل وزرع اثلقة يف نفوس أفراد املجتمع .

اثلانية : لعالج هذه املشلكة ال بد من االستفادة من مجيع الوسائل اإلعالمية، 
 ، االجتماعية  املؤسسات  مجيع  بل   ، واتلعليم  الرتبية  ،وحماضن  اخلطابية  واملنابر 
القادة يف  اإلرشاد واتلوجيه ومساعدة  تتوىل  قبل جلان خمتصة  فيها من  واملشاركة 
هذه املراكز وتوجيههم للسبيل األمثل يف معاجلة ايلائسني والقانطني ، وجتهزي مواد 
الطريق  ، وتيء  احلق  السبيل  وتوضح  التساؤالت  ، جتيب عن  متنوعة  إعالمية 

أمام اتلائبني .

بعزتك،  فنستعني  نعمة،  لك بكل  املقرون  املقرصون،  العاجزون  ربنا  يا  وحنن 
وقدرتك، ورمحتك الواسعة للك خملوق، ورمحتك الي أوصلت إيلنا بها ما أوصلت 
تعيننا ىلع  أن  انلقم،  من  ما رصفت  عنا  بها  وادلنيوية، ورصفت  ادلينية  انلعم  من 
جتعل  وأن  أمورنا،  وتيرس  صدورنا  ترشح  وأن   ، عبادتك  وحسن  وشكرك  ذكرك 
ربنا  ونسألك   ، بالء اعفية  ومن لك   ، ومن لك ضيق خمرجا   ، فرجا  هم  من لك  نلا 
شياطني  مجيع  رش  ،ومن  ورشكه  الشيطان  رش  ومن  أنفسنا،  رشور  من  تعيذنا  أن 
ووتتوىل   ، ضعفنا  وترحم  داعءنا،  جتيب  أن  بك  الظن  وحنسن   ، واجلن  اإلنس 
أن  دعوانا  وآخر   ، إيلك  ونتوب  نستغفرك  وحبمدك  امهلل  سبحانك   ، لكه  أمرنا 
وصحبه، آهل  وىلع  حممد  نبينا  ىلع  وسلم  اهلل  وصىل   ، العاملني  رب  هلل   احلمد 

اتباعه بإحسان إىل يوم ادلين .

│
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البشائر  دار   ، ابلايق  عبد  فؤاد  حممد  أحاديثه  خرج   ، للبخاري  املفرد  األدب   .1

اإلسالمية ، بريوت ، بلنان ، ط اثلاثلة 1409ه-1989م .

القلم،  دار   ، امليداين  الرمحن حسن حبنكة  ، عبد  2. األخالق اإلسالمية وأسسها 

سوريا ،ط السابعة ،1429ه/2008م .

٣. األسماء والصفات للبيهيق، ت/ عبد اهلل احلاشدي، مكتبة السوادي ط األوىل 

141٣ ـه- 199٣م.

الفيق، حامد  حممد  ت/  القيم،  البن  الشيطان  مصايد  من  اللهفان  إاغثة   .4 

دار املعرفة بريوت.

أمحد اإلسالم  ،شيخ  اجلحيم  أصحاب  خمالفة  املستقيم  الرصاط  اقتضاء   .5 

بن عبداحلليم بن عبد السالم ابن تيمية ، حتقيق وتعليق د. نارص بن عبد الكريم 

العقل ، مكتبة الرشد ، الرياض ،ط.٣ ، 141٣ ـه199٣م .

 6. ابلدايـة وانلهايـة يف اتلاريـخ للحافظ عماد ادلين أيب الفداء إسـماعيل بن عمر

ابـن كثـري الشـافيع ، ت774 ـه،حتقيق ومراجعـة حممد انلجـار ، مطبعـة الفجالة 

. اجلديدة 

دهمان،  أمحد  حممد  وتصحيحه  بطبعه  عين  وضاح،  البن  عنها  وانليه  ابلدع   .7

دار األصفهاين جبدة.وطبعة أخرى ت/عمرو عبد املنعم سليم ، مكتبة ابن تيمية ، 

القاهرة ط. األوىل 1416 ـه
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يلع حسن  ىلع  ت/  املقريزي،  يلع  بن  أمحد  تأيلف:  املفيد،  اتلوحيد  جتريد   .8 

عبد احلميد، دار عمار، األردن، ط األوىل، 1407ه-1987م.

9. ختريج أحاديث وآثار الكشاف للزخمرشي للزيليع، اعتىن به سلطان الطبييش، 

دار ابن خزيمة، الرياض، ط األوىل، 1414ه.

10. التشاؤم واتلطري يف حياة انلاس وأثره يف العقيدة ، خادل بن عبد الرمحن الشايع، 

دار بلنسية ، ط األوىل ن1422 ـه.

 ، ابلاز مكة املكرمة  ، مكتبة  الطيب  ، ت/أسعد  الرازي  ابن أيب حاتم  11. تفسري 

ط. األوىل 1417 ـه.

12. تفسري اإلمام عبد الرزاق بن همام الصنعاين ت 211 ـه، دراسة وحتقيق د.حممود 

حممد عبده، دار الكتب العلمية بريوت بلنان ، الطبعة األوىل 1419 ـه1999م .

القاسيم ،  ، تأيلف حممد مجال ادلين  القاسيم املسىم: حماسن اتلأويل  1٣. تفسري 

دار إحياء الكتب العربية .

َزَمِنني أيب  ابن  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  العزيز،  القرآن  تفسري   .14 

األوىل، الطبعة  الكزن،  مصطىف  حممد  عاكشة،  حسني  حتقيق  ٣99ه،   ت 

142٣ ـه، 2002م ، الفاروق احلديثة للنرش .

15. تفسري القرآن العظيم البن كثري، ت/ عدد من ابلاحثني، طبعة الشعب.

16. تفسري القرآن العظيم لإلمامني اجلليلني ، دار ادلعوة ، اسطنبول ، تركيا.
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17. اتللخيـص احلبـري يف ختريج أحاديـث الرافيع الكبري، البن حجر العسـقالين، 

األوىل الطبعـة  عـن  مصـورة  ايلمـاين،  هاشـم  اهلل  عبـد  بتصحيحـه   اعتـىن 

1٣84ه-1964م.

بـه للسـعدي،اعتىن  املنـان،  كالم  تفسـري  يف  الرمحـن  الكريـم  تيسـري   .18 

عبد الرمحن اللوحيق، مكتبة الرشـد الرياض،الطبعة اثلاثلة، اعم 1422ه.

الطـربي، جريـر  بـن  جعفـر  ألىب  القـرآن،  آي  تأويـل  عـن  ابليـان  جامـع   .19 

مطبعة ابلايب احلليب، ط اثلاثلة.

اللكـم،  جوامـع  مـن  حديثـاً  مخسـني  رشح  يف  واحلكـم  العلـوم  جامـع   .20 

البـن رجب، ت/ شـعيب األرناؤط، إبراهيم باجس، مؤسسـة الرسـالة، ط األوىل، 

1411 ـه- 1991م.

األوىل، ط  العلميـة،  الكتـب  دار  للقرطـيب،  القـرآن،  ألحـاكم  اجلامـع   .21 
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22. مجهـرة أشـعار العـرب أليب زيـد حممد بـن أيب اخلطـاب القـريش ، دار صادر، 

بريوت.

2٣. اجلواب الاكيف

24. حليـة األويلـاء وطبقات األصفيـاء أليب نعيم األصفهـاين ، دار الفكر ، بريوت 

بلنان، بـدون تاريخ .
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. 1421ه،2000م 

28. سلسـلة األحاديـث الصحيحـة وشـئ مـن فقههـا وفوائدهـا، حممـد نـارص 

ادليـن األبلاين، ج1-2، املكتب اإلسـاليم، ط الرابعـة، 1405 ـه-1985م، ج٣ مكتبة 

املعـارف، ط اثلانية، 1407 ـه- 1987م، ج4 املكتبة اإلسـالمية مـع مكتبة املعارف، 

ط اثلاثلـة، 1406ه، ج5 مكتبـة املعـارف، ط األوىل، 1412 ـه- 1991م.

 29. سلسـلة األحاديـث الضعيفـة واملوضوعـة وأثرهـا الـيسء يف األمـة، ختريـج

اخلامسـة،  ط  اإلسـاليم،  املكتـب  ج1،  األبلـاين،  ادليـن  نـارص   حممـد 
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إحسان الظن باهلل تعالى والتحذير من اليأس والقنوط من رحمة اهلل 98

٣0. سـنن ابـن ماجه، ت/ حممد فـؤاد عبد ابلايق، طبعـة مصورة، املكتبـة العلمية، 

بريوت.
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1409 ـه- 1988م.
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الرسـالة ط اثلانيـة 141٣ه-199٣م.  مؤسسـة 

41. رشح صحيـح مسـلم للنـووي، طبعـة مصـورة، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، 

. بريوت

42. شـعب اإليمـان للحافـظ أيب بكـر أمحـد بن احلسـني ابليهـيق ، ت / جمموعة 

مـن ابلاحثني ،ادلار السـلفية ، بومبـاي ، اهلنـد ، ط األوىل 1408 ـه-1988م .

4٣. الشـفاء للقايض عياض ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، بلنان

ترتيـب حبـان)،  ابـن  صحيـح  برتتيـب  )اإلحسـان  حبـان  ابـن  صحيـح   .44 

ابن بلبان، ت/ شـعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط اثلانية 1414ه-199٣م.

 45. صحيـح ابـن خزيمـة، ت/ د. حممـد مصطـىف األعظـيم، املكتـب اإلسـاليم،

ط األوىل 1٣99ه-1979م.

46. صحيح ابلخاري ، دار السـالم ، الرياض ، ط األوىل 1417 ـه- 1997م .



إحسان الظن باهلل تعالى والتحذير من اليأس والقنوط من رحمة اهلل 100

47. صحيـح مسـلم ، ت/ حممد فؤاد عبـد ابلايق، دار احلديـث، القاهرة، ط األوىل 
1412ه-1991م.

48. الطبقات الكربى، البن سـعد، دار صادر ببريوت.

49. عيـون األخبـار البن قتيبة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، بلنان .

50. الفتـاوى الكـربى، البـن تيميـة، ت/ حممـد عطا، مصطـىف عطـا، دار الكتب 
العلميـة، بـريوت، ط األوىل 1408ه-1987م، )سـت جمدلات).

51. فتـح ابلـاري رشح صحيـح ابلخـاري، البن حجر العسـقالين، طبعـة مصورة 
من الطبعـة السـلفية، دار الفكر.

52. فتـح ابلـاري رشح صحيـح ابلخـاري البـن رجـب احلنبـيل ، مكتبـة الغرباء 
األثريـة ، ت/ جمموعـة مـن ابلاحثـني ، ط األوىل ، 1417ه/1996م .

5٣. فتـح القديـر، تأيلـف حممـد بـن يلع الشـواكين ت1250 ـه، مكتبـة ومطبعـة 
، الطبعـة اثلانيـة 1٣8٣ ـه1964م . مصطـىف ابلـايب احللـيب بمـرص 

ادليـن  حسـم  وحققـه  ضبطـه   ، العسـكري  هـالل  أليب  اللغويـة  الفـروق   .54
. بلنـان   ، بـريوت   ، العلميـة  الكتـب  دار  املقـديس، 

55. فقـه األخـالق واملعامالت بني املؤمنـني ، مصطىف بن العدوي ، دار بلنسـية، 
ط اثلانية ، 1422ه/2002م .

اثلانيـة الطبعـة  الرسـالة،  مؤسسـة  آبـادي،  للفـريوز  املحيـط،  القامـوس   .56 
 1407ه-1987م.
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57. القول السديد يف الرد ىلع من أنكر تقسيم اتلوحيد، د. عبد الرزاق ابلدر.

58. القـول املفيـد ىلع كتـاب اتلوحيـد رشح الشـيخ حممـد بـن صالـح العثيمني، 
دار ابـن اجلـوزي بـإرشاف مؤسسـة الشـيخ حممـد بـن صالـح العثيمـني اخلريية، 

الطبعـة اثلانيـة حمـرم 1424 ـه

59. لسـان العـرب، أليب الفضـل مجـال ادليـن ابـن منظـور، دار صـادر، بـريوت، 
مكتبـة العلـوم واحلكـم، املدينـة املنـورة

عبدالرمحـن وترتيـب/  مجـع  تيميـة،  ابـن  اإلسـالم  شـيخ  فتـاوى  جممـوع   .60 
بن حممد بن قاسـم وسـاعده ابنه حممد، طبعة مصورة، مكتبة ابن تيمية.

61. جمموعة اتلوحيد، املطبعة السـلفية، ط 1٣75ه.

62. جمموعـة فتـاوى ابـن تيميـة مخـس جمـدلات، طبعـة مصـورة، دار الفكـر، 
140٣ه-198٣م.

6٣. املسـتدرك ىلع الصحيحـني، أليب عبـد اهلل احلاكـم انليسـابوري، وبذيلـه 
اتللخيـص لذلهـيب، طبعـة مصـورة، دار املعرفـة، بـريوت.

64. املسـند، لإلمـام أمحد بن حنبـل ، ومعه فهـرس األبلاين، دار الفكـر للطباعة 
والنـرش. وطبعـة أخـرى بتحقيق شـعيب األرناؤوط وآخرون ، مؤسسـة الرسـالة، 

ط. األوىل 141٣ ـه.

65. املصنف يف األحاديث واآلثار البن أيب شيبة ، ادلار السلفية ط. األوىل 1٣99ه، 

وطبعة أخرى دار الكتب العلمية ، بريوت بلنان ط. األوىل 1416 ـه-1995م .
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املكتـب  توزيـع  األعظـيم،  الرمحـن  حبيـب  ت/  الـرازق،  لعبـد  املصنـف،   .66

140٣ه-198٣م. اثلانيـة،  ط  اإلسـاليم، 

67. املعجـم الكبـري للحافظ أيب القاسـم سـليمان بـن أمحد الطـرباين ، ت/محدي 

عبـد املجيد السـليف ، ط اثلانيـة 1405ه-1984م .

68. مفتـاح دار السـعادة البـن القيـم ، طبعـة مصـورة ، دار الكتـب العلميـة ، 

بـريوت ، بلنـان .

69. منهـاج السـنة انلبويـة، البـن القيـم، ت/ حممـد رشـاد سـالم، مـن مطبواعت 

جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، ط األوىل، 1406ه-1986م.

70. منهـج اإلسـالم يف تزكيـة انلفـوس ، أنـس أمحـد كـرزون ، دار نـور املكتبات 

ودار ابـن حـزم ، ط اثلانيـة ، 1418ه/1997م .

 71. موسـوعة اآلداب اإلسـالمية ، تأيلـف عبـد العزيـز بـن فتـيح السـيد نـدا ،

دار طيبـة للنرش واتلوزيع ، ط اثلاثلة 1428 ـه/2007م .

72. املوطـأ، لإلمـام مالـك بن أنـس، صححه ورقمه وخـرج أحاديثـه وعلق عليه 

حممـد فـؤاد عبد ابلـايق، دار إحياء الكتـب العربية.

│ 
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o

املقدمة

اتلمهيد

حقيقة إحسان الظن باهلل تعاىل عند أهل السنة واجلماعة 

املبحث األول : حكم إحسان الظن باهلل تعاىل وأحواهل ووسائله وآثاره 

املطلب األول : حكم إحسان الظن باهلل تعاىل واألدلة عليه

املطلب اثلاين : أحوال حسن الظن باهلل عند الصحة واملرض ... 

عالقة إحسان الظن باهلل بأراكن اإليمان

املطلب اثلالث : الوسائل املعينة ىلع إحسان الظن باهلل تعاىل 

املطلب الرابع : آثار حسن الظن باهلل ىلع حياة املسلم 

املبحث اثلاين : حكم ايلأس والقنوط من رمحة اهلل تعاىل وأسبابه وآثاره 

املطلب األول : حكم ايلأس والقنوط

املطلب اثلاين : األدلة ىلع اتلحذير من ايلأس والقنوط

املطلب اثلالث : األسباب املؤدية لليأس والقنوط وسبل عالجها

املطلب الرابع : اآلثار املرتتبة ىلع ايلأس والقنوط

املبحث اثلالث : من قصص املاضني يف حسن الظن وايلأس والقنوط

املطلب األول: نماذج من قصص من أحسنوا الظن باهلل تعاىل وأثر ذلك عليهم

املطلب اثلاين : نماذج من قصص ايلائسني والقانطني وأثر ذلك عليهم

اخلاتمة وفيها : أهم انلتائج وتوصيات ابلحث

قائمة بأهم املراجع

الفهارس
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تذكري األخيارمبا صح من أذكار عن النبي املختار ☺

املقالة املفيدة رشح حديث جامع يف العقيدة

إعداد الشيخ / عبدالرزاق بن عبداملحسن البدر

إنحراف الشباب أسبابه ووسائل عالجه

لفضيلة الشيخ الدكتور/ سليامن بن سليم الله الرحييل

النصيحة لـ سعيد بن هليل العمر

أوىص بنرشها فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان

تنزيه الدعوة السلفية من األلقاب التنفريية

إعداد/ عمر بن عبدالرحمن العمر          تقديم العالمة/ صالح بن فوزان الفوزان

تأمالت يف قوله ) ورضوان من الله أكرب (

إعداد الشيخ / عبدالرزاق بن عبداملحسن البدر

اإليضاح والتبيني يف حكم االستغاثة باألموات والغائبني

للعالمة/ عبداملحسن بن حمد العباد البدر

تنبيهات عىل أحكام تختص باملؤمنات

للعالمة/ صالح بن فوزان الفوزان

فقه الفنت

لفضيلة الشيخ الدكتور/ سليامن بن سليم الله الرحييل

موعظة النساء

إعداد الشيخ / عبدالرزاق بن عبداملحسن البدر

مجلدات / فقه الشورى - فقه الواقع - معاوية بن أيب سفيان 

تأليف د/ حمد بن ابراهيم العثامن 

اإلعتقاد الواجب يف املحبة )محبة الله : دراسة عقدية(

لفضيلة الشيخ الدكتور/ فالح بن إسامعيل مندكار

فضل الكلامت األربع

إعداد الشيخ / عبدالرزاق بن عبداملحسن البدر

نعمة السلطان

تأليف الدكتور/ محمد غيث

 دراسة وتحقيق  يف إثبات رسالة أصول السنة لإلمام أحمد

بحثان كتبهام د/ محمد هشام طاهري
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