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ائِرةِ   كلمُة الدَّ

 َربِّ العالِميَن، وَأشَهُد َأْن ال إِلَه إال اهلُل َوحَدُه ال 
ِ
الحمُد هلل

دًا َعبُدُه وَرُسوُلُه، صلَّى اهلُل َعَليِه وَعَلى  َشِريَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

 َوَصحبِِه َأْجَمِعيَن، َوَبعُد:آلِِه 

اِرَقِة،  ؤوِن اإِلْسالمِيَِّة بِالشَّ فاْنطاِلقًا مِْن ِرَساَلِة َدائَرِة الشُّ

ائَِرِة  وحرصًا منها على توعية المجتمع َقاَم قِْسُم الَوعِظ بِالدَّ

 . “حكامأداب و آ حسن الظن”بِإِعَداِد هذه المادة بعنوان: 

ٍد  ال َيْشُكُر اهلَل َمْن ال َيْشُكُر »: واْمتِثااًل لَِقوِل َنبِيِّنا ُمَحمَّ

، َفإِنَّنا َنْدُعو اهلَل َأْن َيحَفَظ ُوالَة األَْمِر يف هذا الَبَلِد، على (1)«الناَس 

 ،
ِ
عاِة، وِرَعاَيتِهم الَبالَِغِة لُِبيوِت اهلل عوِة والدُّ َدعِمِهُم المتَواِصِل للدَّ

                                                           

 ( رواه البخاري يف األدب المفرد وأحمد يف المسند.1)
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 وَنسأَ 
ُّ
نَنا يف َأْوطانِنا، إِنَُّه َولِي ُلُه تعالى َأْن َيحَفَظ َعَلينا ِدينَنَا، وَأْن ُيَؤمِّ

ٍد َوَعلى آلِِه  َذلَِك والقادُر َعَليِه، َوَصّلى اهلُل َوَسلََّم َعلى َنبِيِّنا ُمَحمَّ

 َوَصْحبِه َأْجَمِعين.

 

* * * 
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 مقدمة:

 ربِّ العالمين، وأشهد أن ال ا
ِ
ه ال حدإله إال اهلُل ولحمُد هلل

محمدا عبده ورسوله، صلَّى اهلُل عليه وعلى  نَّ شريك له، وأشهد أ

 : وَصحبِِه أجمِعين، وبعد هآل

 ،الحسنةِ  باألخالِق  خلِق على التَّ  دين اإلسالم قد حثَّ  فإنَّ 

 م صالَح تمِّ يُ إال لِ  اهلل نبيه  ، وما بعَث الفاضلةِ  فاِت والصِّ 

يف ذلك، حتى  وكان هو القدوةَ مهم، وعلَّ  فدعا الناَس ، األخالِق 

 ]القلم: َّ ين ىن نن من زن ٱُّٱتعالى بقوله:  فه اهللُ َص وَ 

٤]. 

 ،إلى ربهِ  العبدَ  ُب رِّ قَ أعظم األعمال التي تُ  لق منن الخُ ْس وُح 

 نْ : مَ المُ سَّ وال الةُ نا عليه الصَّ ، فقد ُسئل نبيُّ درجته ومنزلته وترفعُ 

  عبادِ  أحبُّ 
ِ
 .(1)«لقًاأحسنهم ُخ »إلى اهلل؟ فقال:  اهلل

                                                           

 (٤71( رواه الطرباين يف الكبير: )1)



٤ 

 َوَأْقَربُِكْم مِنِّي »: المُ والسَّ  الةُ وقال عليه الصَّ 
َّ
إِنَّ مِْن َأَحبُِّكْم إَِلي

 .(1)«َمِة َأَحاِسنَُكْم َأْخاَلًقاَمْجلًِسا َيْوَم الِقَيا

ها ال، وأوْ التي حثَّ عليها اإلسالمُ  الحسنةِ  الِق من األخ وإنَّ  

 .نِّ الظَّ  حسنَ ؛ االهتمامِ  عظيمَ 

التي  ةِ العظيم القلبيةِ  العباداِت  منَ  عبادة   ؛الفضيُل  لُق وهذا الخُ 

 حلُّ الرحمن، فبها َتـ هبا عبادُ  تميَّز هبا أهل اإليمان، واتصَف 

 شرةُ ن العِ حُس ، وتَ يف النفوسِ  اإليمانُ  ستقرُ ، ويَ يف القلوِب  عادةُ السَّ 

 ِك مسالتَّ إلى  ، وأرشدَ اإلسالمُ  عليه حثَّ  ، ولذلَك بين المسلمينَ 

ى عن هن يف مقابل ذلكو، وعواقبه الطيبةَ ، آثاره الحسنةَ  نَ بيَّ و به،

  ؛نِّ الظَّ  سوءِ 
 وسوءٍ  ،يف القلوِب  ، وقسوةٍ للنفوسِ  ا فيه من فسادٍ مَ لِ

ه آثار نوبيَّ  منه اإلسالمُ  بين المسلمين، ولذلك حذرَّ  للعشرةِ 

 .وخيمةالوعواقبه  ،سيئةال

                                                           

 (2018: )الرتمذي (1)
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 ما يتعلق بحسن الظن هذه الرسالة الوجيزة عرض  ألهمِّ ويف 

ًا راجين من اهلل أن ينفع هبا وأن تكون سبب من آدٍب وأحكاٍم،

 لتنمية وإفشاء هذا الخلق العظيم، إنه سميع الدعاء.

* * * 
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 نالظَّ  تعريف حسن

 ن لغة: س  الُح 

نُت نقيض الُقْبح، هو  ، وامرأة َحَسنَة . وحسَّ  يقال: رجل َحَسن 

ه َحَسنًا. والَحَسنَة: خالف  الشيء تْحِسينًا: زيَّنته. وَيْسَتْحِسنه: يعدُّ

يئة. والمَحاِسن: خالف المساوي السَّ
(1). 

 ن لغة: الظَّ 

ل  َصِحيح  َيُدلُّ َعَلى َمْعنََيْيِن الظَّاُء َوالنُّوُن ُأَص "قال ابن فارس:  

. ا اْلَيِقيُن َفَقْوُل اْلَقائِِل: َظنَنُْت َظنًّا، َأْي  ُمْخَتلَِفْيِن: َيِقيٍن َوَشكٍّ َفَأمَّ

 زت رت  يب ىب ُّٱٱَأْيَقنُْت. َقاَل اهلُل َتَعاَلى: 

 .ُيوقِنُونَ  -واهلل أعلم- أراد، [2٤9]البقرة:  َّ نت مت

                                                           

 (5/2099( الصحاح للجوهري: )1)
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، يقال كُّ َء، إَِذا َواألصل اآلخر: الشَّ
ْ
ي نُْه، َومِْن : َظنَنُْت الشَّ َلْم َتَتَيقَّ

نَُّة: التُّْهَمةَ   .(1) َذلَِك الظِّ

 : الظن اصطالحًا

هو االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، ويستعمل يف اليقين 

 .(2) والشك. وقيل: الظن: أحد طريف الشك بصفة الرجحان

ترجيح جانب الخير على جانب  هو": اصطالحًاحسُن الظَّنِّ 

  .(3)"الّشرّ 

 :الظن ينقسم إلى قسمين وحسن

 .: حسن الظن باهلل األول

 : حسن الظن بالناس.والثاين

                                                           

 (3/٤62اللغة البن فارس: )( مقاييس 1)

 (1/1٤٤)( التعريفات للجرجاين: 2)

 (5/1597( نضرة النعيم: )3)
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 : حسن الظن باهلل تعالىالفصل األول

قته هبا؛ عال مور التي ينبغي على العبد أن يعتنيإن من أهم األ

وتوكالً  وثقةً  رجاًء ويقينًا ق قبله باهلل علِّ بأن يُ وذلك ، مع ربه 

به سبحانه، وكلما كان تعلق المسلم وعبوديته  هن ظنَّ حسِّ أن ُيـو

 ،والنصر أقرب ،من اهلل أقوى كانت الكفايةُ  ؛هلل تعالى قويةً با

 ىت نتٱُّٱيف قوله تعالى:  ولذلك يقول ابن القيم 

الكفاية التامة مع العبودية  قال:: [36]الزمر:  َّ رثزث  يت

 .(1)"مع الناقصة والناقصة ،التامة

قوة و ،تعلق القلب باهلليف  أساس   تعالىن باهلل سن الظوُح  

بما وعد اهلل تعالى عباده من سعة كرمه ورحمته، يقين العبد 

 نحِس ومعنى يُ ": وعفوه وجوده وإحسانه، يقول النووي 

 تعالىالظَّ 
ِ
 ذلك ويرجو ،يرحمه ىتعالُظنَّ أن اهلل أْن ي :نَّ باهلل

                                                           

 (.7الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب البن القيم: )ص  (1)
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وعفوه   ردة يف كرم اهللابر اآليات واألحاديث الودويت

لهم  حمةِ لرَّ ا ره مننُش وما يَ  ،توِحيدال وما وعد به أهل ،متهحور

َأَنا ِعنَْد َظنِّ ) :يف الحديث الصحيح كما قال  ،ةاميوم القي

 .(2)"(1)(َعْبِدي بِي

 بأن -والعياذ باهلل–وعكس ذلك سوء الظن باهلل جل وعال 

رحمه وال يعفو ال ينفسه أن اهلل تعالى ن يف قرارة يقَّ تَ يعتقد العبد ويَ 

ا وعد اهلل عباده من العفو مَ لِ  وإنكاره فيهِ ، ويؤدي ذلك إلى نَ عنه

لحسنى ا قتضية لآلثار المرتتبة على أسمائهالمغفرة المووالرحمه 

 الذُّ  أعظم": ى، يقول ابن القيم لَ وصفاته العُ 
ِ
؛ ُنوِب عند اهلل

َظنَّ به خالَف كماله  به الظَّنَّ قد المسيءَ  الظَّنِّ بِِه، َفإِنَّ  إساءةُ 

ِس، وَظنَّ به َما ُيناقِ المُ   .(3)"هِ ُض أسماءُه وِصفاتقدَّ

                                                           

 (.2675(، ومسلم: )7٤05رواه البخاري: ) (1)

 (.17/210المجموع للنووي: ) (2)

 (318( الداء والدواء البن القيم: )3)
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خالف كماله  يف اهلل وهو ظن أهل الجاهلية الذين اعتقدوا 

 جي يه ىه مه جهُّٱوعظمته سبحانه، قال تعالى: 

 .[15٤]آل عمران:  َّحيخي

ًا مخاطب -عليه السالم-وقال اهلل تعالى على لسان إبراهيم 

 زث  رث يت ىت نت مت زت رت يبُّٱ: المشركين

 .[87 – 85]الصافات:  َّىف يث ىث نث مث

أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا ": قال ابن القيم 

لقيتموه، وقد عبدتم غيَره؟ وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيَره؟ 

وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم 

ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أّنه بكل شيء 

 عن كّل ما سوا
ّ
ه، وكلُّ ما عليم، وعلى كّل شيء قدير، وأّنه غني

سواه فقير  إليه، وأّنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفّرد بتدبير 

خلقه، ال يشَركه فيه غيُره، والعالم بتفاصيل األموًرا فال تخفى 

عليه خافية من خلقه، والكايف لهم وحده فال يحتاج إلى معين، 
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فإدخاُل .. . والرحمن بذاته فال يحتاج يف رحمته إلى من يستعطفه

الوسائط بينه وبّين خلقه تنُقص  بحّق ربوبيته، وإلهيته، وتوحيده؛ 

ْوء. وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع يف  وظن به ظنَّ السَّ

العقول والِفَطر، وُقبُحه مستِقّر يف العقول السليمة فوَق كّل 

 .(1)"قبيح

 صفاته العلىعلى العبد أن يؤمن بأسماء اهلل الحسنى وف

ته التي ئه وصفاالكمال المطلق يف أسما هلل تعالى لهاويعتقد بأن 

يه، ير وال شبه نظبأي وجه منه الوجوه، وليس ل عرتيها نقص  ال ي

]الشورى:  َّخي حي جي  يه مهىه جه ينُّ

11]. 

وصفاته تدعو العبد إلى  ئهوالعلم بأسما  فإن معرفة اهلل

الله وخشيته وخوفه ورجائه وتعظيمه وإج محبة اهلل تعالى

 ؛العبدقلب العمل له، وكلما قويت هذه المعرفة يف  وإخالص

                                                           

 (.320-319الداء والدواء البن القيم: ) (1)
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عظم إقباله على اهلل واستسالمه لشرعه ولزوُمه ألمره وُبعُده عن 

 .(1)نواهيه

قوة ظنه لسببًا  بأسماء اهلل وصفاتههذه المعرفة  وبذلك تكون

  .باهلل تعالى وثقته بمواله 

                                                           

 (.19فقه األسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر: )ص  (1)



1٤ 

 بيان حرص اإلسالم على خلق حسن الظن باهلل تعالى

أهل اإليمان، وخلق  من صفاِت  عظيمة   ن باهلل صفة  الظَّ  سنُح 

اإلسالم على  ثَّ وقد َح ز به أهل الصدق واإلحسان، ميَّ تجليل 

ذر من إساءة ورغب يف ذلك، وهنى وح ،إحسان الظن باهلل 

 الظن به سبحانه.

من ف وقد بين ديننا الحنيف هذا الخلق الجليل بيانا شافيًا،

 :ذلك

 ، وتوصيته بذلكباهلل نِّ ن الظَّ احسإ على ترغيب النبي أوال: 

 :قبل موته

 قال: سمعت رسول  يِّ اراألنص بر بن عبد اهللاعن جف

اَل َيُموَتنَّ َأَحُدُكْم إاِلَّ َوُهَو : »، قبل موته بثالثة أيام، يقول اهلل

 َعزَّ َوَجلَّ 
ِ
 .(1)«ُيْحِسُن الظَّنَّ بِاهلل

                                                           

 .(2877( رواه مسلم: )1)
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جاء عند  ،تحذير من القنوطهذا " :قال العلماء وحثٌّ على الرَّ

 .(1)"الخاتمة

 :بهيكون عند ظنهم أن عباده  اهلل وعد : ثانيًا

  ي هريرة بعن أف
ُّ
: َأَنا ىيقول اهلُل تعال: »قال: قال النَّبِي

َكْرُتُه ذَ ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي بِي، َوَأَنا َمَعهُ إَِذا َذَكَرنِي، َفإِْن َذَكَرنِي فِي َنْفِسِه 

َب  فِي َنْفِسي، َوإِْن َذَكَرنِي فِي َمََلٍ َذَكْرُتهُ فِي َمََلٍ َخْيٍر مِنُْهْم، َوإِْن َتَقرَّ

ْبُت إَِلْيِه َباًعا،  َّ ِذَراًعا َتَقرَّ
َب إَِلي ْبُت إَِلْيِه ِذَراًعا، َوإِْن َتَقرَّ َّ بِِشْبٍر َتَقرَّ

إَِلي

 .(2)«ْرَوَلةً َوإِْن َأَتانِي َيْمِشي َأَتْيُتُه هَ 

  عن رسول  وعنه
ِ
َيُقوُل َأَنا ِعنَْد َظنِّ  إِنَّ اهلَل »: قال اهلل

ا فلهَعْبِدي بِي، إِْن َظنَّ َخْيًرا   .(3)«َفَلُه، َوإِْن َظنَّ َشرًّ

                                                           

 .(17/210( شرح النووي على مسلم: )1)

 (.2675(، ومسلم: )7٤08متفق عليه، رواه البخاري: ) (2)

 (639(، وابن حبان: )9076( رواه أحمد: )3)
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حسنُّ الظن باهلل تعالى سبٌب عظيٌم من أسباِب حسِن ثالثًا: 

  :الخاتمةِ 

  س بن مالك فعن أن
َّ
 بٍّ وهو يفادخل على ش َأنَّ النَّبِي

 يا رسول«؟َكْيَف َتِجُدكَ : »الموت، فقال
ِ
، إِنِّي  ، قال: واهلل

ِ
اهلل

  نِّي أخاف ذنوبِي، فقال رسولإرجو اهلَل، وأ
ِ
اَل َيْجَتِمَعاِن : »اهلل

َما َيْرُجو َوآَمنَُه  َمْوطِِن إاِلَّ َأْعَطاُه اهللُ ـفِي َقْلِب َعْبٍد فِي مِْثِل َهَذا ال

ا َيَخاُف   .(1)«مِمَّ

 أنه دخل  واثلة بن األسقع  وعن
ِّ
على أبي األسود الُجَرِشي

فيه، فسلم عليه، وقال له: واحدة، أسألك  اتيف مرضه الذي م

: كيف ظنُّك بربك؟ قال: فقال أبو لعنها؟ قال: وما هي؟ قا

إِنِّي سمعت  ،قال واثلة: أبِشر .األسود: وأشار برأسه، أي حسن

                                                           

 (983الرتمذي: )( رواه 1)
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ِ
: َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي بِي، َفْلَيُظنَّ  قال اهلل»يقول:  رسول اهلل

 .(1)«بِي َما َشاءَ 

، وبه ينال عطاه المسلمن الظن باهلل أعظم خيرٍ يُ س  ُح رابعًا: 

 مراده:

َ َعْبد  ُمْؤمِن  » :قال ابن مسعود 
ِذي اَل إَِلَه َغْيُرُه َما ُأْعطِي َوالَّ

 
ِ
َوالَِّذي اَل إَِلَه َغْيُرُه اَل ُيْحِسُن ، َشْيًئا َخْيًرا مِْن ُحْسِن الظَّنِّ بِاهلل

 
ِ
 .(2)«َظنُُّه َذلَِك بَِأنَّ اْلَخْيَر فِي َيِدهِ  الظَّنَّ إاِلَّ َأْعَطاُه اهلُل  َعْبد  بِاهلل

، نَ َس َح  ما كان العبدُ وكلَّ ": القيم  وقال ابنُ 
ِ
 الظَّنِّ بِاهلل

جاء له، صادق التوكل عليه، َفإِنَّ اهلَل ال يُ  يه ب أمله فخيِّ ـحسن الرَّ

...  لامِ ل عَ مَ ل آمل، وال ُيَضيُِّع عَ مَ َخيِّب أَ ـالبتَّة، فإنَّه سبحانه ال يُ 

                                                           

 .(16016( رواه أحمد: )1)

 .(83( حسن الظن البن أبي الدنيا: )2)
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ْدِر، وال أوسع له   َفإِنَّه ال أشرح لِلصَّ
ِ
بعد اإليمان مِْن ثقته باهلل

 .(1)"ورجائِِه له وُحسن َظنِّه به

 إساءة الظن باهلل أعظم الخزي وأكبر الخسران:خامسًا: 

بخطورة إساءة الظن به، وأنه من أعظم أسباب  ر خبَ أَ 

 خي حيٱُّٱ: الهالك العظيم والخسران المبين، فقال 

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 نت مت  زت رت يب ىب نب مب
 [.23 – 22فصلت: ] َّ ىت

د سبحانه المشركين والمنافقين الذين يسيئون به وقد توعّ 

توّعد اهلل سبحانه " :الظن أشد الوعيد، يقول ابن القيم 

 ّن السوء بما لم يتوّعد به غيَرهم، كما قال تعالى:اّنين به ظَ الظَّ 

                                                           

 (.1/٤69مدارج السالكين البن القيم: ) (1)
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 زن رن ممام يلٱُّٱ
 يي ىي ميني زي ري ينٰى ىن نن  من
: الفتح] َّمب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ

6](1).  

                                                           

 (318( الداء والدواء: )ص 1)
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يف حسن الظن باهلل  األنبياء والصالحينجوانب من حياة 

 تعالى:

 رفةً الناس مع أكثرُ  -عليهم الصالة والسالم– األنبياءلقد كان 

قلوهبم  ، وقد استنارتإليه  قًا ولجوءاً ، وأكثرهم تعلباهلل 

بحسن الظن باهلل والثقة به والتوكل عليه  نفوسهم وامتألت

ا خرج  سبحانه يف السراء والضراء، فهذا موسى  ،من مصر لـمَّ

أين يتوجه، ولكنه دعا  بًا من فرعون وجنوده، ال يدريخرج هار

 مم خم حمٱُّٱن قائالً: ن به الظَّ َس وتوكل عليه وأْح  اهلل 

 [.22]القصص:  َّحن جن  يم ىم

ها نحو مدين، توجَّ وسى مُ خرج مُ ": ابن عباس  قال

 .(1)"سن ظنه بربهوليس له علم بالطريق إال ُح 

                                                           

 (.19/5٤9تفسير الطربي: ) (1)
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اوكذلك   أدركه فرعون ببني إسرائيل و موسى خرج  لـمَّ

 مم خمُّٱ: قوم موسى عدوانًا، قالو ُظلمًاو بغيًا بجنوده

 ًاواثقن، بربه الظَّ  ًانحِس مُ  موسى فقال ،[61]الشعراء:  َّىم

: الشعراء] ،َّجه ين ىن من خن جنحنُّٱٱبنصر اهلل له: 

 ٰذ يي ميىي خي  حي جيٱُّٱ: فأوحى اهلل إليه [،62

 فنجاه اهلل  ، [63: الشعراء] َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 وأغرق فرعون وجنوده.

ودخال غار ثور،  هو وأبوبكر الصديق  ولما هاجر النبي 

ال قففم الغار،  بحث المشركون عنهما حتى وصلوا إليهما عند

ت تح رلو أنَّ أحدهم نظلنبينا عليه الصالة والسالم:  أبو بكر 

 ،(1)«َما َظنَُّك َيا َأَبا َبْكٍر بِاْثنَْيِن اهلُل َثالُِثُهَما: » قدميه ألبصرنا، فقال

 ىيٱٱُّفجاء النصر والفرج من ربنا جل يف عال، قال اهلل تعالى: 

                                                           

 (6353رواه البخاري: ) (1)
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 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي
 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب
 حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج
 حط مض خض حض  جض مص خص
 مف خف جفحف مغ جغ مع  مظجع
 .[٤0]التوبة:  َّمق حق

 باهلل ورجاءً  امتلئت قلوهبم ثقةً قد  ، هكذا كان الصحابة و

 يف مواطنَ  حتى نصرهم اهلل ، به  عظيمٍ  نٍّ ظَ  نُ ْس وُح  ،به

 مك لك خك حكٱُّٱفيهم:  اهلل  قال ،وموافق عديدة ،كثيرة

 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل

 يل ىل مل خل هن من خن حن جن

 ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم حم جم
 [.17٤-173]آل عمران:  َّ جه ين
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وإذا تأمل المسلم هذه المواقف الجليلة يف األنبياء والصحابة 

فإنَّه يزداُد بذلك ُحسَن َظنٍّ برّبه ويقوى عنده وثوقه بخالقه وذلك 

هي أعظم أسباِب الفالح وأوسع أسباب التوفيق يف جميع أحواله 

 اته الدينية والدنيوية سواء.وأفعاله وسائر تصرف

 

* * * 

  



2٤ 

 حسن الظن باهلل دافع على حسن العبادة

سَن الظنِّ باهلل حامل  على العمل، حاثٌّ على الطَّاعة، ُح إن 

ا إِحسان الظنِّ نواهيه، ترك أوامر اهلل وباعث على اإلقبال على   وأمَّ

غرور  فذلك المعاصي المداومة على مع اإلقباِل على الذنوِب و

إِنَّ اْلُمْؤمَِن َأْحَسَن الظَّنَّ : »الحسن البصري  لماين، قاوأ

 .(1)«َء اْلَعَمَل َفَأْحَسَن اْلَعَمَل، َوإِنَّ اْلُمنَافَِق َأَساَء الظَّنَّ َفَأَسا

فحسن الظن ال يجتمع مع المعاصي، وذلك أن حسن الظن 

رجاء، والذي يرجو؛ إما طائع يرجو ثواب طاعته، وإما تائب 

 مغفرة ذنبه. يرجو

وأما من يتمادى يف التفريط والخطايا، ويرجو رحمة اهلل بال 

  مب هئ مئ  ٱُّٱ: قال تعالى، عمل، فهذا غرور ورجاء كاذب

                                                           

 (.16٤7( الزهد لَلمام أحمد: )1)
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 َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب

 .[110]الكهف: 

، وكلما أحسن العبُد الظنَّ بربه أحسن عبادته وعمله لربه 

 إنَّ ُحسَن الظنِّ باهلل »قال:  أنَّ رسول اهلل  فعن أبي هريرة 

 .(1)«من ُحسِن الِعبادةِ 

حمله على حسن ا يفإنَّ العبد إنَّم":  وقال ابن القيم

ها منه، ثِيبُه عليها ويتقبَّليُ يجازيه على أعماله وبِِّه َأْن َظنُُّه بر ؛العمل

 ع الهوىابمع اتِّ  الظَّنِّ  سنُسَن عمله، وإالَّ فحُ نُُّه َح َفكلما َحُسَن ظ

 .(2)"عجز

نوَب لفينبغي للعبد أن يـُحِسَن َعمله وعبادته لربه، ويـَجتنَب ا ذُّ

ـُحسن الظنَّ  والمعاصي، وَيرجو ما عند اهلل بِصدٍق وإِخالٍص، وي

 بخالقه ومواله، بذلك َينال ثوابه ورحمته وحسَن عطاياه.

                                                           

 (.16/289)  :واه أحمدر (1)

 (.27الداء والدواء البن القيم: )ص ( 2)
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 اآلثار المترتبة على حسن الظن باهلل

 حسن الظن باهلل سبب لمغفرة الذنوب : 

فوه بد ظنه بربه وبادر وسعى إلى طلب عإذا أحسن الع

ومغفرته ورحمته، جازاه اهلل تعالى بالعفو واإلحسان، وقبول 

 ام يل ىل  مل يك ٱُّٱالتوبة والغفران، يقول اهلل تعالى: 

 َّ ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم

 .[110]النساء: 

يقبل توبه عبده إذا تاب، ويحب التوابين، ويفرح أشد  فاهلل 

الفرح بتوبه عبده، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء والنهار، 

 نيُّٱٱويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، قال اهلل تعالى: 

 حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب
 .[53]الزمر:  َّ مح  جح
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واسعة، وعفوه سابغ، وبابه مفتوح، وال ييأس  فرحمة اهلل 

وال يقنط من رحمته إال من أساء الظن به سبحانه، قال اهلل تعالى: 

 جه ين ىن من خن جنحن يم ىم  مم خمُّٱٱ

 .[87]يوسف:  َّ حي  جي يه ىه مه

 :حسن الظن باهلل سبب لراحة النفس وسعادة القلب 

 إذا علق العبد قلبه باهلل وأحسن ظنه بربه وأيقن برحمة باهلل

ه، واطمأنت نفسه، رنشرح صدا ه ومغفرته؛ه ورجائوعفو

  .بحذافيرها واتسعت له الدنيا

ط من مغفرته؛ نَ وقَ  ،ن رحمة اهللس مِ يِ وأَ  ،بربه نالظَّ  وإذا أساءَ 

ضاقت عليه الدنيا بما رحبت واجتمعت عليه الهموم والغموم، 

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ: قال اهلل تعالى

 ىن من خن حن جن يم  ىم مم



28 

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين

 [.118]التوبة:  َُّّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 يه ىه  مه جه ين ىنٱُّ " : قال السعدي 

 نجي من الشدائد،فوا بحالهم، أنه ال يُ رَ نوا وعَ تيقَّ أي:  َّحي جي

هم قُ علُّ ، إال اهلل وحده ال شريك له، فانقطع تَ منها لجأ إليهويُ 

ا هبذه فمكثووا باهلل رهبم، وفروا منه إليه، قُ لَّ عُ بالمخلوقين، وتُ 

 .(1)"الشدة نحو خمسين ليلة

ق تعلُّ ب تكون دائدوزوال الش فراحة النفس وسعادة القلب

 .(2)االنقطاع عن المخلوقينالقلب باهلل تعالى تعلقا تاما، و

  

                                                           

 (1/35٤تفسير السعدي: ) (1)

 (1/35٤المصدر نفسه: ) (2)
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 : حسن الظن بالناسالفصل الثاين

 

 ثَّ حسن الظن بالناس خلق من األخالق الجليلة التي َح 

لما فيها اآلثار طيبه،  وأرشد إليها؛ب فيها عليها اإلسالم ورغَّ 

والعواقب الحميدة التي تنشر المحبة واأللفة والوئام بين أبناء 

 المسلمين. 

الثِّقُة بنواياهم الطيبة، وعدم اهتاِم  ومعنى حسن الظن بالناس:

ك يف أفعالهم، وترجيح جانب الخير  مقاصدهم الحسنة، أو الشَّ

قرينة تدل على خالف فيهم على جانب الشر، إال إذا وجدت 

 األصل، أو دليل يثبت سوء نيتهم، وفساد قصدهم.

: وهو الشك بنواياهم، وعدم سوء الظن بالناس ضدُّ ذلكو

وأقوالهم من غير تثبٍت وال تحقيق، وال برهاٍن الثقة يف أفعالهم 

 .وال دليل



30 

 حسن الظن بالناسبيان حرص اإلسالم على 

د أش بالناس نِّ اإلسالم على بيان خلق حسن الظَّ  لقد حرص

 .جوانبه كلِّ نه ووضحه من به، وبيَّ  ِق ، وحث على التخلُّ الحرص

 ،هبذا الخلق العظيم اهتمامه وشدة اإلسالمِ  حرَص بين ما يُ وم 

 :أمور  عديدة، فمن ذلك

 ثمٌ منه إ ألن القليل   بالناس نمن الظَّ  عن كثيرٍ  نهى أن اهلل  (1

 :مؤكد

 حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ: تعالىاهلل قال 

 .[12]الحجرات:   َّ جنحن يم ىم مم خم

ْن اْلُمْؤمنين عَ  عباده ول تعالى ناهيًايق":  قال ابن كثيرٍ 

، َوُهَو التُّهمةمِ  كثير ن لألَْهل واألقاربَوالتَّخَ  َن الظَّنِّ ي الناس فِ وَ  وُّ
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ِه؛ ألن َبعض ذلِك َيكون إِثم ير  منه ثِ لُيجتنَب كَ ا َمْحًضا، فَغْير محلِّ

 .(1)"تَِياًطااح

وذلك،  َّ جنحن يم ىم ممُّ": وقال السعدي 

كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء، الذي يقرتن 

 .(2)"به كثير من األقوال، واألفعال المحرمة

ه بأخيه أوجب على المؤمن أن يكون ظنُّ أن اهلل تعالى  (2

  :أبدا   حسنًا المؤمنِ 

يه ما ف، أو رآى مريبًا شيئًا مسلمِ من أخيه ال مسلمُ الإذا سمع ف

 ويحمل فعله ،نَّ به الظَّ  حسنَ ُيـفالواجب عليه أن  لم يألفه منه،

وقوله على أحسن المحامل، وال يظن به إال الخير، ولذلك قال 

 رئ ّٰ ُِّّٱ :يف اآليات التي نزلت يف حادثة اإلفك اهلل 

                                                           

 (.7/377( تفسير ابن كثير: )1)

 (1/801تفسير السعدي: ) (2)



32 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 .[12]النور:  َّىب

 نُّ ظَ  كونَ يَ  تعالى أنْ  اهللُ  أوجَب ":  بطالٍ  قال ابن

 زئ رئ ّٰ ُِّّٱحسنًا أبًدا إذ يقول:  بالمؤمنِ  المؤمنِ 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ
 أنْ  زمَ لفقد أ ؛مبينًا إفكًا بالمؤمنينِ  نِّ الظَّ  سوءَ  اهللُ  فإذا جعَل  َّىب

 .(1)"هبم صدًقا بينًا نِّ الظَّ  سنُ يكون ُح 

بالمؤمنين كما أخرب بذلك نبينا  نِّ الظَّ  إساءةَ  اهلل  مَ وقد حرَّ 

ا نظر رسوقال:  عليه الصالة والسالم، فعن ابن عباس   لَلمَّ

 
ِ
َما َأْعَظَمِك َوَأْعَظَم  ،َمْرَحًبا بِِك مِْن َبْيٍت »إَِلى الكعبة، قال:  اهلل

َم مِنِْك  َوَلْلُمْؤمُِن َأْعَظُم ُحْرَمةً ُحْرَمَتِك،   مِنِْك، إِنَّ اهلَل َحرَّ
ِ
ِعنَْد اهلل

                                                           

 .(9/261( شرح صحيح البخاري البن بطال: )1)
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َم مَِن اْلُمْؤمِِن َثاَلًثا: َدَمُه، َوَماَلُه، َوَأَن ُيَظنَّ بِِه َظنَّ  ،َواِحَدةً  َوَحرَّ

ْوءِ   .(1)«السَّ

 :غني من الحق شيئاال يُ  نَّ الظَّ  ن اهلل تعالى أنَّ بيَّ  (1

 يهجي ىه مه جه ىنين من خن حن جنٱُّٱ قال اهلل تعالى:

 [. 28النجم: ] َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي

له من  ال أساَس  بالغيِب  ورجم   وتوهم   إنما هو شك   نُّ الظَّ ف

ع يف اتبا حجة   ألحدٍ  فليَس وال يغني عن اتباع الحق، ، حةِ الصِّ 

 .لظنا

 يرجع إلى القرائنأن والواجب على المسلم أن يتبع الحق، و 

ك ، ولذلالواضحة، التي ال تحتمل التأويل دلة، واألالصحيحة

                                                           

: وينظر الصحيحة(، 6280( رواه البيهقي يف شعب اإليمان: )1)

(3٤20.) 



3٤ 

قوا»يف الحديث:  يقول النبي  م وإذا حسدتُ ، إذا ظننُتم فال ُتَحقِّ

 . (1)«فال تبُغوا

فال تجزموا به  ءً َأي إِذا ظننتم بِأحد سو": قال المناوي 

 .(2)"َما لم تتحققوه

 الظن الذي وقع فيه كثير من الناس: عِ بُّ ت  عن ت    ناربُّ  رذَّ ح   (2

 حس جس مخ جخ مح جح  مجٱُّٱ: قال اهلل تعالى
 جع مظ حط مض خض حض جض  مص حصخص مس خس
 خك حك مقجك حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

 .[117، 116]األنعام:  َّ  مك لك

                                                           

 .(1601لسيوطي يف الجامع الصغير: )رواه ا (1)

 (.1/11٤التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي: ) (2)
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الى عن حال أكثر أهل األرض عتر خبِ يُ ":  قال ابن كثير

الل ... وهم فِي ضاللهْم ليُسوا على  مِْن  يقينمِْن بني آدم أنه الضَّ

 .(1)"ن كاذبة وحسبان باطلوأمرهم، وإِنََّما هم يف ظن

 ، محذراً لنبيه محمد  يقول تعالى": وقال السعدي 

 جس مخ جخ مح جح  مجٱُّٱعن طاعة أكثر الناس: 

وا يف أدياهنم أكثرهم قد انحرف فإنَّ  َّ حص مس خس حس

ألهوائهم،  بعَ فأدياهنم فاسدة، وأعمالهم تَ  ؛وأعمالهم، وعلومهم

  وعلومهم ليس فيها تحقيق، وال إيصال لسواء الطريق.

، الذي ال يغني من الحق شيئا، نَّ بل غايتهم أهنم يتبعون الظَّ 

ويتخرصون يف القول على اهلل ما ال يعلمون، ومن كان هبذه 

ر اهلل منه عباَده، ويَ أن يُ  ي  رِ المثابة، فحَ   .(2)"لهم أحوالهم َف ِص حذِّ

                                                           

 (.3/322( تفسير ابن كثير: )1)

 .(1/270( تفسير السعدي: )2)
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 الحديث: بأنه أكذُب  نَّ الظَّ  وصف نبينا  (3

  عن  ي هريرةبعن أف
ِّ
، َفإِنَّ الظَّنَّ »: َقاَل  النَّبِي اُكْم َوالظَّنَّ إِيَّ

ُسوا، َواَل َتنَاَجُشوا، َواَل  ُسوا، َواَل َتَجسَّ َأْكَذُب الَحِديِث، َواَل َتَحسَّ

 إِْخَواًناَتَحاَسُدوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَداَبُروا، َوُكوُنوا 
ِ
 .(1)«ِعَباَد اهلل

ال شك أن الكذب كبيرة من الكبائر، "قال أهل العلم: 

 نَّ جعل الظن من أكذب الكذب وأكربه؛ ألن من ظَ  والرسول 

ال يرى إال السوء، وال يحمل أن نفسه على  هُ لتْ مَ َح  ظن السوءِ 

ب السوء، فيكون قد جمع من القول وال يرى الفعل إال جان

 .(2)"الكذب من ما هو أعظم المساوئ

أي يف – ا الظَّنالـمراد هبذ": قال ابن الجوزي 

 ،نقَّ على ما لم يتي الَقْول بُِمْقَتضى الظَّن، َفإِنَُّه حكم :-الحديث

                                                           

 .(6066( رواه البخاري: )1)

 (.22/373موسوعة التفسير الموضوعي: ) (2)
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لِك َكاَن أكذب الَحِديث، َفَأما خواطر اْلقلب َفإِنََّها اَل تملك فلذ

 .(1)"َفاَل ينَْهى َعنَْها

والذي يأثم عليه  ،والمنهي عنهوهذا هو الظن المحرم 

م  يه إثنٌّ فالظَّنُّ ظنَّان: ظ": يِّ قال سفيان الثَّورصاحبه، 

الظَّنُّ الذي و ،اإِلْثُم ما ُيَتكلَّم به يهفالظَّنُّ الذي ف ،إِْثم   وظنٌّ ليس فيه

 .(2)"به ثم فيه ما لم ُيتكلَّم إال

على ثر ؤويُ  ولكن يستقر هذا الظن يف قلبه،م به، تكلَّ وقد ال يَ 

ه، فهذا الظن محرم  حى جوارعل ذلك عقله وفكره، حتى يظهر أثر

م منلـا":  قال النووي أيضًا،  ظَّنِّ ما يستمرُّ صاحبهال ُمحرَّ

فإنَّ هذا  رُّ ُض يف القلب وال َيْستقردون ما يع ،رُّ فِي قلبهقعليه وَيست

 .(3)"ال ُيكلَّف به

                                                           

 .(3/51٤( كشف المشكل من حديث الصحيحين: )1)

 (.8/291ستذكار البن عبد الرب: )( اال2)

 (.16/119( شرح النووي على صحيح مسلم: )3)
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 التي القلب، والخواطرالتي تعرض على مجرد الهواجس أما 

على أرض  خرجتأو  قلبالستقر يف تي تدون ال ،نفسال ر يفخطُ تَ 

إِنَّ اهلَل : »يؤاخذ عليها اإلنسان، فقد قال النبي  فال ؛الواقع

َثْت بِِه َأْنُفَسَها، َما َلْم َيَتَكلَُّموا، َأْو َيْعَمُلوا بِهِ  تِي َما َحدَّ ُمَّ
ِ
 .(1)«َتَجاَوَز أل

الواجب على المسلم أن يحرتز من تلك ف ،ومع ذلك

 يلقيها يف قلب ،وساوس من الشيطان الهواجس والخواطر، فإهنا

سد فويُ ، ع به يف الغوائل والمهالكوقِ نها له، حتى يُ زيِّ ويُ  العبد

عن تتبع  وقد هنى اهلل عالقته بأصحابه وإخوانه وأقربائه، 

 حط مض خض ٱُّٱقال اهلل تعالى:  طوات الشيطان حيثُخ 

 مفحق خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ
 خل حل  جل مك لك خك حك جك مق

                                                           

 (.127( صحيح مسلم: )1)
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، 168]البقرة:  َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل

169.] 

ْيَطاَن َقْد َأِيَس َأْن َيْعُبَدُه »يف الحديث:  وقد قال نبينا  إِنَّ الشَّ

 .(1)«اْلُمَصلُّوَن فِي َجِزيَرِة اْلَعَرِب، َوَلكِْن فِي التَّْحِريِش َبْينَُهمْ 

أْن يعبده أهل جزيرة  َأِيَس  :هاومعن": قال النووي 

حنب عى يف التَّحِريش بينهمس العرب وَلكنَّه اء الخُصومات والشَّ

 .(2)"ان ونحوهتلحروب والفاو

 

 

* * * 

 

  

                                                           

 (.2812( رواه مسلم: )1)

 (.17/156( شرح النووي على مسلم: )2)



٤0 

 ستثنى من الظن بالناس:ما يُ 

الرباءة والسالمة، ولذا الذي ظاهره العدلة؛ األصل يف المسلم 

الخير واإلحسان، ولكن قد يظهر لنا إال ظن به يُ ال وجب أن 

 سبيل المثال: قد يكون فعلىأحيانًا خالف هذا األصل، 

 بين اً الفسق والفجور، أو مشهورالشخص منافقًا، أو مجاهرًا ب

أو  ،كالسرقة ونحو ذلك يف أمور محرمة وابقسَّ الناس بما له من ال

 ه.بتدعو إلى إساءة الظن قرينة واضحة ودليل قطعي  قد تظهر منه

ة الظن بمن هذه حاله، بل قد ءإساب ففي مثل هذه األحوال ال بأس

 .إلى ذلكيكون واجبًا إذا دعت الحاجة 

: وإنما قال ،محرمًا الظن كل ولذلك لم يجعل ربنا  

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ
   .[12]الحجرات:   َّ جنحن



٤1 

كله،  نَّ لم يقل: اجتنبوا الظَّ ": قال الشيخ ابن العثيمين 

 ألن الظن ينقسم إلى قسمين:

 نَّ ظُ خير باإلنسان، وهذا مطلوب أن تَ  نَّ القسم األول: ظَ 

بإخوانك خيرًا ماداموا أهالً لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره 

 .العدالة، فإن هذا ُيظن به خيراً 

القسم الثاين: ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره 

أما ظن السوء بمن  ... به ظن السوء، العدالة، فإنه ال يحل أن يظن

قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا ال حرج على اإلنسان أن 

 .(1)"ن السوء بهظُ يَ 

: )باب ما يجوز من يف صحيحه وقال اإلمام البخاري 

َما َأُظنُّ » قال لها: أن النبي  حديث عائشة  ذكرثم  ،الظن(

                                                           

 (.1/٤9( تفسير سورة الحجرات: )1)



٤2 

ْيِن مَِن َكاَنا َرُجلَ : »، قال اللَّيث«ينِنَا َشْيًئامِْن دِ ُفالًَنا َوُفالًَنا َيْعِرَفاِن 

 .(1)«الـُمنَافِِقينَ 

 يأن مثل هذا الذ :وحاصل التَّرجمة":  قال ابن حجر

حذير التَّ  يف مقام ألنه ،عنه نِهيمَ لـيس مَِن الظَّنِّ ال ثوقع فِي الحدي

ُجلَ امِْن مِْثِل َمْن ك هو عن الظَّنِّ ا موالنهي إن ،نين حاله كحال الرَّ

وء الملـمُ با السُّ ا نَّ إِنَّا ك :بن عمرا وقد قال ،عرضهيف دينه و سلم السَّ

 ه النومعناه أ ،الظَّنَّ  نا بهخرة أسأْ آلشاء اعِ  نا الرجل يفدْ قَ إِذا فَ 

ا فِي بدنه ،يب إاِلَّ ألمر سيءٍ غِ يَ  ا فِي دينه ،إِمَّ َوإِمَّ
(2)" 

ظهًرا الظن جائز لمن كان مُ  سوءُ " :وقال ابن بطال 

 للصلوات يف مشاهدٍ  وغيرُ  الِح ومجانًبا ألهل الصَّ  للقبيِح 

                                                           

 (.6067( صحيح البخاري: )1)

 (٤86-10/٤85( فتح الباري البن حجر: )2)



٤3 

ض نفسه لسوء الظن فقد عرَّ  نكرٍ مُ  ر منه فعُل هَ ن ظَ مَ و ... الجماعة

 .(1)"دينه فال حرج على من أساء به الظن والتهمة يف

 

 

 

* * *  

                                                           

 (.9/262حيح البخاري البن بطال: )( شرح ص1)



٤٤ 

 :بالناس يف حسن الظن النبي  هدي

 فقد كانهم سمتًا، لُ وأفض الناس خلقًا، أكمُل  لقد كان نبينا 

يف نفسه  ة  متجسد خلقه القرآن، ولهذا كانت األخالق الحسنةُ 

قالت د فقعثته عليه الصالة والسالم، ، حتى قبل بظاهرًا وباطنًا

 َما ُيْخِزيَك اهلُل َأَبًدا، : »عنه أم المؤمنين خديجة 
ِ
َكالَّ َواهلل

ِحَم، َوَتْصُدُق الَحِديَث إِنََّك َلَتِصُل  الرَّ
، َوَتْكِسُب (1) ، َوَتْحِمُل الَكلَّ

ْيَف، وَ   . (2)«ُتِعيُن َعَلى َنَوائِِب الَحقِّ الَمْعُدوَم، َوَتْقِري الضَّ

، بأخالقه الحسنة التي وهبه اهلل  ه أصحابه ولذلك أحبَّ 

 ىم ُّٱٱقال اهلل تعالى:  وه بآبائهم وأمهاهتم،وافتدُ  وا حوله،والتفُّ 

 جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم

 ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي

                                                           

 .(٤953( رواه البخاري يف رواية أخرى: )1)

 .(3( رواه البخاري: )2)



٤5 

]آل  َّ زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ

 [.159عمران: 

تلك األخالق التي تميز هبا نبينا عليه الصالة والسالم؛  نْ ومِ 

سن الظن بأصحابه، حيُ  الظن باآلخرين، فقد كان  حسنُ 

فتح مكة  أراد النبي  فحينخطئ من إخوانه، ذر للمُ ويلتمس العُ 

 كتابًا أرسل حاطب بن أبي بلتعة  الثامنة من الهجرةيف السنة 

، فنزل الوحي على جيش النبي بقدوم نذرهم المشركين يُ  إلى

 ًاعلي ، فأرسل النبي وأخربه بما فعله حاطب  النبي 

  له بالكتاب، فقال والزبير والمقداد فجاءوا
ِ
َيا : »َرُسوُل اهلل

، الَ تعجَ «َهَذا؟اطُِب َما َح 
ِ
 ل عل، قال: يا رسول اهلل

َّ
أ اْمر إين كنت ،ي

 ك منن معأنفسها، وكان مَ  نملصقا فِي قريش، ولم أكن مِ 

ْم وأموالهم، أهليها ون هبحمُ يَ  ةرين لهم قرابات  بمكاجُمهـال

عندهم يًدا  ذَ ختفيهم، أْن أ َن النَّسِب مِ  فاتنِي ذلك إذ فأحببُت 

لكفر ا بِاِرًض  وال اْرتَِداًدا، وال اً كفر وما فعلُت ي، هبا قرابت حمونيَ 



٤6 

  ، فقال رسولبعد اإِلسالم
ِ
:  ، قال عمر«َلَقْد َصَدَقُكمْ : »اهلل

  يا رسول
ِ
إِنَُّه َقْد َشِهَد »، َقاَل: نافقمـا الذَ  دعنِي أضِرْب عنق هاهلل

َلَع َعَلى َأْهِل َبْدٍر َفَقاَل:  َبْدًرا، َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ اهلَل َأْن َيُكوَن َقِد اطَّ

 .(1)«ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكمْ اْعَمُلوا َما 

 لتمسن إلى أصحابه، يعفو عنهم ويَ حِس يُ  هكذا كان النبي 

ل يف الحكم على ستعجِ ن فيهم الظن وال يَ حِس لهم العذر ويُ 

عن  ًا ل حاطبت، ولذلك سأثبَّ تَ ن ويَ تبيَّ أقوالهم وأفعالهم حتى يَ 

دق نيته ِص  ن له السبب الذي حمله على الكتابة للمشركين، فتبيَّ 

 ،ذكره له العذر بما والتمَس  نَّ سن به الظَّ وصالح طويته، فأح

ولم حسنة مع اإلسالم وأهله، المواقف الله من  وعفى عنه بما

 . قبل ذلك للمسلمين عهد عليه نفاق وال غش  يُ 

حديث حاطب بن أبى بلتعة من  يف":  قال الطربي

من أهل السرت على أنه قد كاتب  أن اإلمام إذا ظهر من رجلٍ  :الفقه

                                                           

 (.3007( صحيح البخاري: )1)



٤7 

 نه المسلمون فيهم مِ عدًوا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسرَّ 

لَلسالم وأهله، ش فه والغِ زم، ولم يكن الكاتب معروًفا بالسَّ عَ 

ن غير أن يكون لها أخوات؛ مِ  وزلة   ه هفوة  علِ ن فِ وكان ذلك مِ 

 هرمِ ه عن ُج ن عفوِ العفو عنه كما فعله الرسول بحاطب مِ  فجائز  

 .(1)"هلِ عْ ع عليه من فِ لَ بعدما اطَّ 

فإذا كان الرجُل ثقًة مشهوًدا له " وقال بعض أهل العلم:

ه ُيحمَل كالُمه وألفاُظ كتاباتِ  باإليماِن واالستقامِة، فال ينبغي أن

د منه ومِن أمثالِه، بل ينبغي التأويُل الصالُح،  على غيِر ما ُتُعوِّ

 .(2)"وحسُن الظنِّ الواجُب به وبأمثالِه

  

                                                           

 (5/162( شرح صحيح البخاري البن بطال: )1)

 (.8/15( موسوعة العقيدة: )2)



٤8 

 :بالناس يف حسن الظن السلفحياة  منجوانب 

لقًا بعد األنبياء عليهم ن الناس ُخ أحَس   صحابةالكان لقد 

 يمٱُّٱيف كتابه فقال:  حهم اهلل دَ مَ  الصالة والسالم، ولذلك

 اهللُ  وكانوا كما قال": قالت عائشة ، [29]الفتح:  َّجنحن

:(1)"َّجنحن يمٱُّٱٱ. 
لهم كالبنيان المرصوص عَ بين قلوهبم، وَج  ف اهلل وقد ألَّ 

وعلى  على الرب والتقوى، د بعضه بعضًا، فأصبحوا متعاونينُش يَ 

ن عد عالبُ  ن كلَّ يَ عيدِ بَ ، احم والتكاتف والتعاطفالمودة والرت

 العداوة والبغضاء، والحسد والشحناء.

 وأقوالهم لون أفعالهمحمِ نون الظن بإخواهنم، ويَ حِس كانوا يُ و

ب ف كعفحين تخلَّ  ويعذر بعضهم بعضا،ن المحامل، ًس ْح على أَ 

فقال رجل  مِْن ،  ل عنه النبيأس ؛عن غزوة تبوك بن مالك 

                                                           

 .(7028( رواه ابن حبان: )1)



٤9 

 
ِ
بادر معاذ ف ،َداُه، َوَنَظُرُه فِي ِعْطِفهِ ُبرْ  حبسه ؛بني سلمة: يا رسول اهلل

 ي، قال: بئس ما قلتو إلى الدفاع عنه، بن جبل 
ِ
 رسولا واهلل

 م
ِ
  ، فسكت رسولارً علْمنا عليه إالَّ خي ااهلل

ِ
اهلل

(1). 

ا شكى وهذا عمر بن الخطاب   اً دأهل الكوفة سع لـمَّ

 لأرس، -صلي هبمأن يُ  نحِس يعنون أنه ال يُ – روا من صالتهكذو

الة. فقال هليه عمر فقدم عليه فذكر لإِ   ما عابوه به مِْن أمر الصَّ

 : »سعد
ِ
إِنِّي  ،َما َأْخِرُم َعنَْها إِنِّي أَلَُصلِّي بِِهْم َصاَلَة َرُسوِل اهلل

ك افقال: ذ ،«(2)فِي اأْلُْخَرَيْينِ أَلَْرُكُد بِِهْم فِي اأْلُوَلَيْيِن َوَأْحِذُف 

 أي: هذا الذي تقوله هو ظني الحسن بك.  .(3)الظَّنُّ بك أبا إسحاق

                                                           

 (.٤٤18( رواه البخاري: )1)

أي يطيل الصالة يف الركعتين األوليين، ويخفف يف الركعتين  (2)

 األخريين من الصالة الرباعية.

 ( واللفظ له.٤53(، ومسلم: )755( رواه البخاري: )3)
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ة فيما بينهم من األخوَّ  بين ما كان عليه الصحابة وهذا يُ 

فيما  نسن الظَّ لت ُح عَ التي َج الطيبة ينية اإليمانية، والعالقة الدِّ 

إنما  ،دَس قد والحَ والحِ  لَّ حملون يف قلوهبم الغِ وال يَ ائمًا، بينهم ق

 تهم.جيَّ أخالقهم وَس  سالمة الصدر وصفاء النفس

ن بعدهم من السلف الصالح وقد سار التابعون والعلماء ومَ 

بِيَع على هنجهم وطريقتهم،  : مرض  سليمانبن قال الرَّ

 فدخلت عليه فقلت
ُّ
افعي ، الشَّ

ِ
ى اهلُل َضعْ : َيا َأَبا َعْبِد اهلل َفك. َقوَّ

تِ َيا َأَبا : »فقال ى اهللُ َضْعِفي َعَلى ُقوَّ ٍد َلْو َقوَّ . ُقْلُت: «ي َأْهَلَكنِيُمَحمَّ

، ما أردت إاِلَّ الخير. فقالا عيا أب
ِ
 : »بد اهلل

َّ
َلْو َدَعْوَت اهلَل َعلِي

 .(1)«ْد إاِلَّ اْلَخْيرَ نََّك َلْم ُترِ َلَعلِْمُت أَ 

ذكرت رجالً بسوء عند إياس بن "وقال سفيان بن حسين: 

معاوية، فنظر يف وجهي، وقال: أغزوَت الروَم؟ قلت: ال، قال: 

ند  ند والهند والرتك؟ قلت: ال، قال: أَفتسَلم منك الروم والسِّ فالسِّ

                                                           

 (9/120( حلية األولياء وطبقات األصفياء: )1)
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فَلم أُعد  والهند والرتك، ولم يسَلْم منك أخوك المسلم؟! قال:

 .(1)"بعدها

نون الظن بإخواهنم، بل حِس يُ  الصالح  هكذا كان سلفنا

 ون علىحثُّ الكالم يف أعراضهم ورميهم بالسوء، ويَ  عن وينهون

ى: ، كما قال اهلل تعاللفة والمحبة بين المسلمينالكلمة، واألُ ع مْ َج 

  مص خص مسحص خس حس جس مخ جخٱُّٱ

 .[10]الحجرات:  َّ خض حض جض

 

* * * 

 

 

  

                                                           

 ( .13/121البداية والنهاية البن كثير ) (1)
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 :بالناس المترتبة على حسن الظناآلثار 

 :الظن باب من أبواب صالح القلوبحسن  (1

جعل لقد اهتم اإلسالم بصالح القلوب غاية االهتمام بل 

»  :قال عليه الصالة والسالم ،أساسًا لصالح الفرد وفساده ذلك

ُه، َوإَِذا .. َأاَل َوإِنَّ فِي اْلَجَسِد ُمْضَغًة، إَِذا َصَلَحْت، َصَلَح اْلَجَسُد ُكلُّ

 اْلَقْلُب  َفَسَدْت، َفَسَد اْلَجَسدُ 
َ
ُه، َأاَل َوِهي  .(1)«ُكلُّ

ْعِي ى  هذا الحديث التأكيد عليفو": قال النووي   السَّ

 .(2)"دافِي صالح القلب وحمايتِه من الفس

مبدأ التكاليف كلها ":  العز بن عبد السالمقال و

وصالح األجساد موقوف على صالح  ... القلب ؛ومصدرها

 .(3)"القلوب، وفساد األجساد موقوف على فساد القلوب

                                                           

 (.1599( صحيح مسلم: )1)

 (11/28على مسلم: ) ( شرح النووي2)

 (.1/197( قواعد األحكام يف مصالح األنام: )3)
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خلق من األخالق  ن الظن بالناسْس ، وُح سن الظن باهلل وُح 

اح لب، وطهارة النفس، وانشرالقلبية التي تساعد على صالح الق

على فعل  نعكس ذلك على الجوارح، ويقوى البدنويالصدر، 

الصالحات، والمبادرة إلى الخيرات، واجتناب المعاصي 

 والمنكرات.

 وحسن العشرة: تقوية العالقاتلسن الظن سبب ُح  (2

بين سن العشرة على المؤاخاة والرتابط وُح اإلسالم  حثَّ 

 َّجس مخ جخٱُّٱولذلك قال تعالى:   ،المسلمين
 »: وقال النبي ، [10]الحجرات: 

ِ
 ،إِْخَواًناَوُكوُنوا ِعَباَد اهلل

 .(1)«اْلُمْسلُِم َأُخو اْلُمْسلِمِ 

عليه –ى تطبيق ذلك، حيث آَخ  على وقد حرص النبي 

ي العالقة بينهم قوَّ حتى يُ  الصحابة  بين -الصالة والسالم

                                                           

 (.356٤( صحيح مسلم: )1)



5٤ 

  لاقربط بين قلوهبم، ويَ 
ُّ
َهْيلِي الة عليه الص–آَخى " : السُّ

ا مِْن ويتأنَّسو ،بين أصحابه لِيذهب عنهم وحشة الغربة -والسالم

 .(1)"َأْزَر َبْعضٍ  مبعضه وَيُشدَّ  ة،ارقة األهل والعشيرفم

 هذه العالقة يقوِّ اإلسالم على جميع األعمال التي تَ  وحثَّ 

نع وُص  ثارياإلالصدق واإلحسان و على فحثَّ ، وهذا الرتابط

 المعروف، وغير ذلك.

اوات ب العدسبِّ تُ م هذه العالقة وخرِ تَ التي وهنى عن األمور 

الكذب والغش والخيانة  ر التنافر والبغضاء، فنهى عننُش وتَ 

 والحسد وسوء الظن وغير ذلك.

 قويخوان وتُ األعمال التي تجلب المحبة بين اإل من نَّ كما أ

يقول طاهر بن  العالقة بين األصحاب؛ حسن الظن باآلخرين،

                                                           

 (.7/270( فتح الباري: )1)
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ةبك تجد نَّ وأعلم أ"الحسين يف وصيته البنه:   حسن الظَّن قوَّ

 .(1)"ى محبتكوراحة، وتدعو به النَّاس إل

 ب العداوات،جلِ ن أكثر األعمال التي تَ وء الظن بالناس مِ وُس 

ض باغُ التصول يف ُح  ء العشرة، بل هو أصل  البغضاء وسور نَش تَ و

:  قال المهلببين المسلمين،  حوالشُّ  والتحاسد

ض باغِ التباغض والتحاسد أصلهما سوء الظن، وذلك أن المُ "

ده على أسوأ ُس حْ ه ويَ بغُض يُ  نْ ل أفعال مَ د يتأوَّ حاِس والمُ 

 .(2)"التأويل

ح فهو خلق ذميم يتولَّ  أماو":  وقال ابن القيم من  دالشُّ

 ،ان َحتَّى يصير هلعاضعف النَّفس ويمده وعد الشيطسوء الظَّن و

ة الحرص على الشيو لبذله  عوالشره به فتولد عنه المن ءالهلع شدَّ

 رت يب  ىب نب مب زبٱُّٱ: ىكما قال تعال ،والجزع لفقده
                                                           

 (.27( كتاب بغداد: )ص 1)

 (9/261( شرح البخاري البن بطال: )2)
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 19المعارج: ] َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

– 21]"(1). 

ومن أسباب المشاكل العائلية سوء الظن من أحدهما وغضبه 

تبين األَْمر ي راق ثمالنزاع وربما حصل فِ قبل التذكر والتَثبِّْت فيقع 

 .(2)خالف الظن

 

* * * 

  

                                                           

 (.237الروح البن القيم: )ص  (1)

 (.٤/272: )الزمان موارد الظمآن لدروس( 2)
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 :بالناس وء الظنص من ُس خلُّ التَّ  األسباب المعينة على

التخلص من سوء الظن  ينبغي على المسلم أن يجتهد يف

 لعَ ، وإذا فَ قلبه ثقة ومودة وإحسانًا بإخوانه المسلمين ويمأل

نس ه الناس، واستأت نفسه، وأحبَّ عدَ رتاح قلبه، وَس المسلم ذلك ا

 به األصحاب.

ي ينبغي على المسلم أن يعتن وللتخلص من سوء الظن أسباب  

 هبا:

 .األخبار قبل الحكم عليها يفالتثبت : أوال  

 جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱيقول اهلل تعالى: 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي
 .[6]الحجرات:  َّ ٍَّّ

ر الفاسق بَ فِي َخ  التثبتب ىيأمر تعال":  قال ابن كثير

اذًبا أو ك-يف نفس األمر- يكونم بقوله فَ حكَ  يُ الَّ حتاط له، لئيُ لِ 
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 قد اْقَتَفى وراَءُه، وقْد هنى اهلُل عن م بقولهمخطًئا، فيكون الحاكِ 

 .(1)"اتَِّباع سبيل المفسدين

ين المؤمن موا يف أمِّ وتكلَّ ثة اإلفك دايف ح ولما خاض البعض

 زت رت  يبُّٱٱأنزل اهلل تعالى قوله: بغير علم،  عائشة 

 ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت
 .[13النور: ] َّ ىق يف

من غير  تكلمن وال يَ بيَّ تَ ت ويَ ثبَّ تَ فالواجب على المسلم أن يَ 

 ؤمن وّقاف  المُ ":  قال الحسن البصرّي نة، لم وال بيِّ عِ 

 . (2)"تبّينم

                                                           

 (.7/370: )ثير( تفسير ابن ك1)

 (10/382( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: )2)
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 إيَّاك من الكالم ما إنْ ":  وقال بكر بن عبد اهلل المزين

وء الظنِّ ، وهو ُس فيه أثمًت  َت أخطأْ  أصبَت فيه َلم ُتؤَجر، وإنْ 

 .(1)"بأخيك

 :ابن آدم زنَ عجِ يُ  ثالث ال":  ةقال إسماعيل بن أميَّ و

مل ال تعأنجيك من الطيرة سد. قال: فيُ ن والحَ الظَّ  ، وسوءُ يرةالطِّ 

 النجيك من الحسد أويُ  ،م به تتكلَّ من سوء الظن أالَّ نجيك ويُ  ،هبا

 .(2)"أخاك سوًءا يبغتَ 

 قال تعالى:ف من الكالم بغير علم، -جل وعال-ر ربنا وقد حذَّ 

 جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 .[36: اإلسراء] َّحم جم هل مل خل حل

                                                           

 (1/٤8٤( هتذيب التهذيب البن حجر: )1)

 (1/85( غريب الحديث للخطابي: )2)
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 ته، ال يشك، عالمًا بصدق نيَّ وإذا كان المسلم واثقًا من أخيه

همه ن يتر من االستماع إلى محذَ عليه أن يَ  فالواجب خالصه؛إ يف

 نْ مَ ":  علي بن أبي طالببالخيانة أو يتكلم عليه بالسوء، قال 

جال، ومن فيه مقاالت الرِّ  فال يسمعنَّ  ةً جميلروءه أخيه مُ  نْ لم مِ عَ 

 .(1)"لسريرته أرجى حسنت عالنيته فنحنُ 

وف ن عَ اب :فقيل له ،أنه أصيب بمصيبة دعن يونس بن عبيو

 .(2)"يناال يأت ه أنْ رَّ ُض خينا لم يَ نا بمودة أَ ا إذا وثقْ إنَّ " :فقال ،لم يأتك

 ل الكالم على أحسن محمل:م  ح  : ثانيًا

ن ص من والتخلُّ سن الظَّ من أكثر األسباب المعينة على ُح  إنَّ 

 نحَس فعال إخوانه وأقوالهم على أَ حمل المسلم أَ يَ  أنْ  ؛سوء الظن

                                                           

 (9/261( شرح صحيح البخاري البن بطال: )1)

 (.89روضة العقالء ونزهة الفضالء: )ص  (2)
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ت من َج مة خرَ لِ بكَ نَّ نَّ ظُ اَل تَ ":  الخطاب نمر بقال عالمحامل، 

 .(1)"اًل جد لها فِي الخير محمت توأن أخيك المسلم إاِلَّ خْيًرا

 بعض إخواين من أصحاب تَ المسّيب: كَ وقال سعيد بن 
ّ
ب إلي

أتك ما نه ما لم يَ َس ْح ر أخيك على أَ مْ أَ  عْ َض  أنْ ": رسول اهلل 

 ا وأنت تجدمسلم شرّ  اْمِرئٍ  بكلمة خرجت من نَّ نَّ ظُ ك، وال تَ بُ غلِ يَ 

 .(2)"لها يف الخير محمال

 :إلتماس العذر لهثالثًا: 

المسلم ألخيه المسلم العذر فيما قد يكون  وذلك بأن يبسط

ء ": قالبة  بوأقال ظاهره السوء، 
ْ
إذا بلغك عن أخيك شي

                                                           

 (7/377: )( تفسير ابن كثير1)

 (7992: )للبيهقي( شعب اإليمان 2)
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ذًرا، فقل يف د له عُ جِ لم تَ  عْذر ُجهَدك، فإنْ تكرهه، فالتمس له الُ 

 .(1)"هذًرا ال أعلمُ ألخي عُ  نفسك: لعلَّ 

 بلغك عن أخيك الشيء اإِذ":  قال جعفر بن محمدو

إال ن أصبته وإًدا إلى سبعين عذًرا، فاحوًرا ذفالتمس له عُ  هرُ نكِ تُ 

 .(2)"هذًرا ال أعرفُ له عُ  لَّ عقل: ل

 وقال بعضهم:

َتأنَّ وال َتْعَجْل بِلومَِك 

 صاحًبا

 

 .(3)وُم لُ تَ  َلعلَّ َلُه ُعْذًرا وأْنَت  

 بي  ز من مواطن الرِّ حرُّ رابعًا: التَّ  

ر شرص على نَ الحِ  -والسالمعليه الصالة -كان من هدي نبينا 

ز من حرُّ خلق حسن الظن بين المسلمين، وكان يعلم أصحابه التَّ 

                                                           

 (1/18٤( روضة العقالء ونزهة الفضالء: )1)

 (7991( شعب اإليمان للبيهقي: )2)

 (.1/225( األمثال والحكم للماوردي: )3)
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ده صبين لهم حاله وقَ ن الناس هبم، ولذلك كان يُ ض لسوء ظَّ عرُّ التَّ 

 إذا َخ 
َ
ت: قال  عن صفية بنت حيين، فساء به الظَّ أن يُ  شي

ثته فأتيته عتكفًامُ   اهلل كان رسول  ُت ثم قم أزوره ليال، فحدَّ

ن زيد، ب  دار أسامة، فقام معي لَِيْقلِبني، وكان مسكنها يففانقلبُت 

 الن من األنصار، فلما رأيفمر رج
َّ
  قالا، فأسرع ا النَّبِي

ُّ
: النَّبِي

« 
ٍّ
 يا ر انفقاال: سبح «َعَلى ِرْسلُِكَما إِنََّها َصِفيَُّة بِنُْت ُحَيي

ِ
سول اهلل

ْيَطاَن : »، قالاهلل ِم، َوإِنِّي إِنَّ الشَّ ْنَساِن َمْجَرى الدَّ َيْجِري مَِن اإْلِ

ا  .(1)«َخِشيُت َأْن َيْقِذَف فِي ُقُلوبُِكَما َشرًّ

 عليهما أنْ  -النبي – يِش َخ ": قال ابن حجر 

ا ذلك هبم ييفِض ف ،مينوِ عُص مَ  هنما غيرُ أل وسوس لهما الشيطانيُ 

ن مَ وتعليًما لِ  ،المهما حسًما للمادةعر إلى إفبادَ  ،إلى الهالك

 .(2)"ذلك ثُل له مِ  عَ قَ إذا وَ  ابعدهم

                                                           

 (.2175( رواه مسلم: )1)

 .(٤/280( فتح الباري البن حجر: )2)
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ز وفيه": وقال النووي  ض رُّ مَِن التَّع استحباب التَّحرُّ

الم لُِسوِء َظنِّ النَّاس يف  واالعتذار باألعذار ةاإلنسان وطلب السَّ

 .(1)"الصحيحة

 ةَ قَ فورِ  ،بهاِت وأماكن الشُّ  السوءِ  تقي مواطنَ يَ  أنْ  فعلى العبد

هذه المواطن وما  ومجاهرته بالمعاصي، وكلُّ  شهفحْ بِ  َف رِ عُ  نْ مَ 

 عةً سري نَ ُس لْ جعل األَ ن بمن يرتادها، وتَ الظَّ  جلب سوءَ هها تَ اأشب

َدْع » قال بريئًا منها،  كانَ  على من ال يتحرز منها وإنْ  يف الكالمِ 

ُبَهاِت َفَمِن اتََّقى »: ، وقال (2)«َما َيِريُبَك إَِلى َما اَل َيِريُبَك  الشُّ

 .(3)«اْسَتْبَرَأ لِِدينِِه، َوِعْرِضهِ 

                                                           

 .(1٤/156( شرح النووي على مسلم: )1)

 (.2518رواه الرتمذي: ) (2)

 (.1599رواه مسلم: ) (3)
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 (1)َلْو َعلِْمُت َأنَّ اْلَماَء اْلَباِرَد َيْثلِمُ »وجاء عن الشافعي أنه قال : 

ا  .(2)«مِْن ُمُروَءتِي َشْيًئا َما َشِرْبُت إاِل َحارًّ

خرم إلى ما يَ  نسَب تُ  أنْ  لنفسه منْ  وإنما قال ذلك صيانةً 

التي تؤدي إلى الكالم يف  فما عدا ذلك من األمورِ  ،المروءةَ 

 العرض والسمعة أولى وأحرى.

التغافل عن الناس وعدم التجسس عليهم وتتبع : خامسًا

 عوراتهم:

  قال: سمعت رسول  معاوية عنف
ِ
إِنََّك إِِن »: يقول اهلل

 .(3)«ُتْفِسَدُهمْ اَتَبْعَت َعْوَراِت النَّاِس َأْفَسْدَتُهْم َأْو كِْدَت َأْن 

يَبَة يف »: عليه الصالة والسالم قالو إِنَّ األَمِيَر إَِذا اْبَتَغى الرِّ

 .(٤)«النّاِس َأْفَسَدُهمْ 

                                                           

 أي يخرم مروءيت. (1)

 .(6٤آداب الشافعي ومناقبه البن أبي حاتم: )ص  (2)

 (.٤888: )( رواه أبو داود3)

 (.٤889: )( رواه أبو داود٤)
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مهم اهتوتتبع الناس بسوء الظن فيهم أن األمير إذا  والمعنى:

 .(1)هبم هرتكاب ما ظناوجاهرهم بسوء الظن أداه ذلك إلى 

 التغافل الحث على ؛الحديثمقصود " وقال بعض العلماء:

 .(2)"وعدم تتبع العورات

 ؛غالبًا يهاتسامح فالتي يُ افل عن الناس يف األمور اليسيرة والتغ

يف التآلف وسبب  ت،كالمن المش كثيرٍ  لحلِّ  عظيم   سبب  

ن حمد بقال موالرتابط، ولذلك حث عليه أهل العلم ورغبوا فيه، 

: سمعت 
ّ
ة رالعافية عش»زائدة يقول: ثمان بن ععبد اهلل الُخزاعي

قال: فحدثت به أحمد بن حنبل ، «أجزاء: تسعة منها يف التغافل

 .(3)«العافية عشرة أجزاء كلها يف التغافل»فقال: 

 

                                                           

 .(18/621( شرح ابن رسالن: )1)

 .(2/323( فيض القدير للمناوي: )2)

 (.8028شعب اإليمان للبيهقي: ) (3)
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 :: االشتغال بإصالح النفس عن عيوب اآلخرينسادسًا

ينبغي على المسلم أن ينشغل بإصالح نفسه، ويتهم نفسه 

بالتقصير وال ينظر يف عيوب إخوانه وتقصير أصحابه، وإذا رأى 

باشرة متقصيرًا من أصحابه وحدثته نفسه بإساءة الظن به؛ تذكر 

 نفسه، فإذا فعل ذلك منعته نفسه منتقصير نفسه وأساء الظن ب

ا": قيم التفتيش يف عيوب إخوانه، يقول ابن ال سوء  َوَأمَّ

نع مِْن النفس يمالظَّنِّ ب سناْحتاج إليه؛ ألنَّ ُح  االظَّنِّ بالنَّفس فإنم

لعيوب ايه، فيرى المساوئ محاسن، وللبِّس عفتيش ويُ التَّ  كمال

 .محبوبه وعيوبه كذلك كماال، فإنَّ المحبَّ يرى مساوئ

َضى َعْن ُكلِّ َعْيٍب َكلِيَلة    َفَعْيُن الرِّ

ْخِط ُتْبِدي اْلَمَساِوَيا  َكَما َأنَّ َعْيَن السُّ
(1) 

إال َمْن عرفها، وَمْن أحسن َظنَُّه بنفسه  ال يسيء الظَّنَّ بنفسهو

 .(2)"ْن أجهل النَّاس بنفسهمِ  فهو

                                                           

 (3/16البن قتيبة: )عيون األخبار  (1)

 (.1/189مدارج السالكين البن القيم: ) (2)
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 اإلنسانُ 
َ
 تالتي ليس نفسه بالعيوِب  وال يعني هذا أن يرمي

سان اإلن أنَّ  المقصودُ ل ب ،ن نفسهمِ  ريكون دائَم التَّذمّ  فيها، أو أنْ 

 عليمٍ وت وتأديٍب  لتهذيٍب  ًامحتاجدائمًا ال يزال  هتم نفسه بأنْ يَ 

 بعيبه عنْ  غَل شتيَ  ه أولى أنْ وأنَّ  المستقيمِ  ير يف الطريِق للسَّ  ومتابعةٍ 

 اِت رتقي يف الخيريَ  وإذا كان كذلك فإنه ال يزاُل  ،غيرهِ  يوِب عُ 

 بإذن اهلل تعالى. توفيقًا زدادويَ 

 : مصاحبة األخيار:سابعًا

عه وأخالقه بل حتى دينه: إْن من جليسه طباالعبد يكتسب 

على ذلك، وأمر  خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، ولهذا نّبه النبي 

المرُء على ِديِن : »بالتحري عن الصاحب قبل مصاحبته، قال 

 .(1)«خليلِِه؛ فلينظْر أحُدُكم من ُيخالِل

                                                           

 (.٤833(، وأبو داود: )8028رواه أحمد: ) (1)
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على اختيار أهل اإليمان والتقى، يف جميع  بل وأكد النبي 

اَل ُتَصاِحْب إاِلَّ : »األمور حتى يف الطعام والشراب، وقال 

 
ٌّ
 .(1)«ُمْؤمِنًا، َواَل َيْأُكْل َطَعاَمَك إاِلَّ َتِقي

ق لُ بًا كبيرًا يف اكتساب ُخ بَ ولذلك كانت مصاحبة األخيار َس 

يف اكتساب سوء  سن الظن منهم، ومصاحبة األشرار سبب  ُح 

ث ورحبة األشرار تُ وُص ":  البستي ابن حبانقال الظن، 

م من الدخول يف سلَ ومن خادن األشرار لم يَ  ،سوء الظن باألخيار

ن يب لئال يكوفالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الرِّ ، جملتهم

كذلك صحبة  ؛فكما أن صحبة األخيار تورث الخير ،مريبًا

 .(2)"األشرار تورث الشر

 

                                                           

 .(٤832) أبو داود رواه (1)

 (1٤0( روضة العقالء ونزهة الفضالء: )ص 2)
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 خاتمة:

ن سعلقة بخلق ُح المت هذه جملة من التنبيهات واإلرشادات

الذي يجعل العبد دائم  الظن، ذلك الخلق العظيم واألدب الرفيع،

ع عنه يدفووإحسانه،  مغفرتهورجاءه و لة بربه، طالبًا لعفوهالصِّ 

 .اليأس والقنوط، ويجلب له الراحة والسرور

ظن سن الفما اسرتاحت النفوس، وال اطمأنت القلوب إال بحُ 

ن ستركت المعاصي، وال اجتنبت المنكرات إال بحُ  وماباهلل. 

 نِ إال بحس درجاُت الوال ارتفعت  فرت الذنوب،الظن باهلل. وما غُ 

 ن باهلل.الظَّ 

 به يف جميع أحواله، يففالواجب على العبد أن يعلق قلبه بر

 .مرضه وصحته، ويف حزنه وسعادتهه، ويف خوفه ورجائ

 ،ه يجعل العبد سليم القلببالناس فإنَّ ن ن الظَّ ْس ُح كذلك و

حسنًا إلى الناس، محبوبًا عند اهلل كر، مُ ب الذِّ يِّ منشرح الصدر، طَ 

 جل يف عاله، محبوبًا بين الناس أجمعين.
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 عملٍ  ه وحبَّ بَّ حأل اهلَل تعالى أن يرزقنا حبه وحبَّ من ينس

 إلى حبه.قربنا يُ 

 أنْ نا، وصلح ذات بينيُ  وأنْ بين قلوبنا،  َف ؤلِّ ونسأله تعالى أن يُ 

األخالق، إنه ولي ذلك والقادر  حاسنِ ومَ  بلِ قوم السُّ هدينا أليَ 

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليه. وصلى اهلل وسلَّ 

  ، والحمد هلل رب العالمين.أجمعين
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