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التفكير اإليجابي وحسن الظن باهلل وقضاءه وقدره في ضوء الهدي النبوي
Positive Thinking and Good Impression towards Allah and His
Predestination In Light of Prophetic Guidance
Norhayati Mat Nor*
Zunaidah Mohd Marzuki**
Abstract
The research aims to highlight the theme of positive thinking and good faith
in God and His will in light of Prophetic guidance. The research is based on
inductive and analytical method through studying Hadith collection, its
commentaries and other important sources which contained significant
hadith on this theme, that further explain the topic and help finding of
results. Six Hadith were selected; four of which relating to God, and
another two to His decree. The finding brought forth important results,
which includes: a close relationship between good faith and man‟s
worshipping of God Almighty as in the first hadith; a Muslim should think
positively in all situations and events; in facing happiness and misery, ease
and hardship, spacious and distress, even in facing death as in the second
hadith; the third Hadith indicates good faith in God and be sure of Him in
time of dying and facing the death of loved ones; as well as good faith of
God is a sign of perfection and faithful worship of individual as pointed out
in the fourth Hadith; the fifth hadith shows how the Prophet SAW teaches
us that calamity expiates the sins and cleans hearts from impurity. The sixth
Hadith indicates that among positive behaviours are patience and thankful
in life, and this was required of human that characterized him in either
condition when facing positive or negative cases. Muslim should put trust
and good faith in the Almighty at all moments, in good and bad times with
patience and thankfulness, and much more he must think well of his Lord in
two cases: in the act of worship, and during calamities.
Keywords: Positive thinking, good faith, prophetic guide, faith in God,
predestination.
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ملخص البحث
يهدؼ البحث إىل إبراز موضوع التفكَت اإل٬تايب كحسن الظن با﵁ كقضاءه
كقدره يف ضوء ا٢تدم النبوم .كقد اعتمد البحث على ا١تنهج اإلستقرائي
كالتحليلي من خبلؿ ٚتع األحاديث الواردة فيو كدراستها من ا١تصادر ا١تختلفة
كخاصة من خبلؿ كتب الشركح للوصوؿ على النتائج ا١ترجوة؛ فقد درس ستة
األحاديث ا١تختارة أربعة منها متعلقة با﵁ ،كاثنُت منها بقضاءه كقدره .كتوصل
البحث إىل عدة من النتائج ا١تهمة ،منها :كجود عبلقة كثيقة بُت حسن الظن
كعبادة اإلنساف ﵁ عز كجل كما اتضح لنا من اٟتديث األكؿ؛ كعلى ا١تسلم
أف يفكر بإ٬تابية يف مواجهة ٚتيع اٟتاالت كاألحداث؛ السعادة كالشقاء،
اليسر كالعسر ،السعة كالضيق ،كحىت عند ا١توت كما يف اٟتديث الثاين؛ حيث
إف اٟتديث الثالث يدؿ على حسن ظن با﵁ عند مواجهة السكرات كموت
األحباب؛ ككذلك حسن ظن با﵁ ىو عبلمة من كماؿ كحسن عبادة الفرد
كما أشار اٟتديث الرابع؛ كتبُت من اٟتديث ا٠تامس كيف كاف النيب  دلنا
على أف ا١ترض مكفر للخطايا كمطهر القلوب من الذنوب .كاٟتديث السادس
يشَت إىل أف من بُت التصرفات اإل٬تابية ىي الصرب كالشكر يف اٟتياة ،كىذا ما
يتطلب منو اإلنساف أف يتصف بو سواء أكاف عند مواجهة اٟتاالت
كاألحداث اإل٬تابية أك السلبية .فعلى ا١تسلم أف يكوف حسن الظن بعز كجل
يف كل ٟتظات ،يف السراء أك الضراء بالصرب كالشكر ،كأكثر ما ٬تب على
ا١تسلم حسن الظن بربو يف حالتُت:عند قيامو بالطاعات ،كعند ا١تصائب.
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كلمات مفتاحية :التفكَت اإل٬تايب ،حسن الظن ،ا٢تدم النبوم ،اإلٯتاف با﵁،
القضاء كالقدر.
المقدمة
اىتم العلماء ٔتوضوع الظن اىتماما جليا حُت ألفوا كتبا خاصة ٚتعوا فيها
أحاديث عن الظن كما فعلو أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتابو ا١تسمى بػ" :حسن
الظن با﵁" ،كما قاـ بو ابن حجر العسقبلين حُت ألٌف كتاب" :منت األربعُت
العسقبلنية يف تعظيم ا١تسلم كالزجر عن ظلم كسوء الظن بو"ُ.
كليس ىذا فحسب ،بل قد أشارت أحاديث كثَتة إىل موضوع الظن؛
حسنو أـ سوئو سواء أكاف الظن با﵁ ،أـ الكوف ك٤تتوياتو ،أـ البشر أـ حىت
ظننا بأنفسنا .ككل ىذه األحاديث موجودة يف كتب األحاديث ا١تعتربة ٔتا فيها
الكتب الستة كال سيما صحيح البخارم .كتقع ىذه األحاديث يف كتب كأبواب
٥تتلفة .كىذا األمر إف دؿ على شيء فإنو يدؿ على اىتماـ ا﵀دثُت ٔتوضوع
الظن .كعلى سبيل ا١تثاؿ ،عقد اإلماـ مسلم يف صحيحو بابا خاصا  -باب
ٖترًن الظن كالتجسس كالتنافس كالتناجش ك٨توىا  -حيث تناكؿ فيو موضوع
الظن ،كذكر ٜتسة أحاديث كمنها ما ركاه أبو ىريرة ،أف رسوؿ ا﵁  قاؿ:

1

Ibn Hajar Al-Asqalani, Honoring the Muslim Refraining from Harming and Thinking
Evil of Him, (USA: Kazi Publication Inc., 1982).
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اٟتى ًديث .ىكىال ىٖتى َّس يسوا ىكىال ىٕتى َّس يسوا ،ىكىال
ب ٍ
«إًيَّا يك ٍم ىكالظَّ َّن .فىًإ َّف الظَّ َّن أى ٍك ىذ ي
ابركا .ىكيكونيوا ًعبى ىاد اللًَّو إً ٍخ ىوانا»ُ.
اس يدكا ،ىكىال تبىا ىغ ي
تنىافى يسوا ،ىكىال ىٖتى ى
ضوا ،ىكىال تى ىد ي
إذا تأملنا مفهوـ حسن الظن الذم يناقشو العلماء من حيث ا١تظنوف بو،
كجدنا أنو ينقسم إىل أربعة أقساـ ،كىي :حسن الظن با﵁ ،كحسن الظن
بالنيب ٤تمد  كحسن الظن بالصاٟتُت ،كحسن الظن بعامة الناسِ .كلكن
يف ىذا الصدد ،نقتصر على تناكؿ األحاديث اليت تشَت إىل التفكَت اإل٬تايب
يف ٣تاؿ العقيدة كىو حسن الظن با﵁ ،كما يتعلق بو من قضاء كقدره .كمن
األسباب ا١تؤدية ٢تذا الًتكيز ،أف بناء العقيدة الصحيحة كاألخبلؽ السليم من
أىم أىداؼ يف إرساؿ الرسوؿ  كىي كذلك من األشياء اليت ركز عليها
النيب  يف حياتو .كمن جانب آخر ،ال ٯتكن لئلنساف أف ينكر كجود العبلقة
بُت التفكَت اإل٬تايب أك حسن الظن كعقيدة ا١تسلمُت .كلذلك سنركز على
األحاديث اليت تشَت إىل الصلة بُت التفكَت اإل٬تايب با﵁ ،ككذلك بُت التفكَت
اإل٬تايب بالقضاء كالقدر.

 1مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم  ،في صحيحوٖ ،تقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي،
(بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،د.ط ،د.ت) ،كتاب الرب كالصلة كاآلداب ،باب ٖترًن الظن
كالتجسس كالتنافس كالتناجش ك٨توىا ،جْ ،صُٖٓٗ ،رقم.ِّٓٔ :
Anggun Yuniasih, Pengaruh Husnuzzan terhadap Psychological Well-Being pada 2
surat. Remaja di Panti Asuhan PSM (Pesantren Sabilil Muttaqin) Tulungagung, muka
pp. 27-29.
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حسن الظن باهلل
ىناؾ كثَت من األحاديث النبوية اليت تتناكؿ موقف اإلنساف كٓتاصة ا١تسلموف
كا١تؤمنوف من الظن با﵁ ،كمنها ما ٭تث اإلنساف على حسن الظن با﵁
ك٭تذرىم عن سوء الظن بو .كقد جذب موضوع حسن الظن با﵁ انتباه
العلماء كٓتاصة ا﵀دثوف منهم ،فناقشوه كٚتعوا أحاديث عن حسن الظن با﵁
يف كتب كأبواب خاصة من صحاحهم كمسانيدىم اليت تتناكؿ ىذا األمر.
فعلى سبيل ا١تثاؿ ما جاء بو ابن حباف يف صحيحو ،حيث أتى عقد بابنا
مصر نحا بتسمية ىذا الباب بػ" :حسن الظن با﵁ تعاىل"ُ .كقاـ ا﵀دثوف
ِّ
خاصا ٌ
اآلخركف من أصحاب الكتب الستة بنفس الطريقة حيث ناقشوا فيها
األحاديث ذات الصلة ّٔذا ا١توضوع .كفيما يلي أمثلة من تلك األحاديث:

الحديث األول :ما أخرجو البخارم عن أيب ىريرة :أف رسوؿ ا﵁ 
قاؿ« :قى ىاؿ اللَّوي :أىنىا ًعٍن ىد ظى ّْن ىعٍب ًدم ًيب»ِكجاء حديث آخر بزيادة يف متونو،

كىو كذلك بتخريج البخارم عن أيب ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ ،قاؿ النيب :
«ي يقوؿ يُاللَّوي ىتع ىاىل :أىنىا ًعٍن ىد ظى ّْن ىعٍب ًدم ًيب ،ىكأىنىا ىم ىعوي إًذىا ذى ىكىرًين ،فىًإ ٍف ذى ىكىرًين ًيف
ً
ً
ًً
ب
ن ٍفسو ذى ىك ٍرتيوي ًيف ن ٍفسي ،ىكإً ٍف ذى ىكىرًين ًيف ىم ىوئل ذى ىك ٍرتيوي ًيف ىم ىوئل ىخ ٍوَت م ينه ٍم ،ىكإً ٍف ت ىقَّر ى

1

٤تمد بن حباف ،في صحيحوٖ ،تقيق :شعيب األرنوط( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة ،طِ،

ُُْْقُّٗٗ/ـ) ،كتاب الرقائق ،باب حسن الظن با﵁ تعاىل ،جِ ،صّٗٗ.َْٕ-

2
يدك ىف
٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبد ا﵁ البخارم ،في صحيحو ،كتاب التوحيد ،باب قولو تعاىل﴿ :ييًر ي
أىف يػيبى ّْدليوا ىك ىبل ىـ اللَّ ًو﴾ الفتح ُٓ ،جٗ ،صُْٓ ،رقم.َٕٓٓ :
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ت ىقَّرب إً ىَّ ً
ً
اعا ،ىكإً ٍف
ت إًلىٍيو بى ن
َل ذ ىر ن
اعا ت ىقَّربٍ ي
ى

ً ً
إً ىَّ ً
اعا ،ىكإً ٍف
ت إًلىٍيو ذ ىر ن
َل بًش ٍورب ت ىقَّربٍ ي
ُ
ٯتىٍ ًشي أىتيتيوي ىى ٍرىكلىةن»
قاؿ العيٍت يف كتابو "عمدة القارم" عند شرح ىذا اٟتديث" :قولو :أىنا
ًعٍند ظن ع ً
بدم ًيب يعٍت إف ظن أين أعفو عنو كأغفر لو فلو ذلك ،كإف ظن
ى
العقوبة كا١تؤاخذة فكذلك  ...كيقاؿ :إين قادر على أف أعمل بو ما ظن أين
إَل بطاعة قليلة أجازيو بثواب كثَت ،ككلما زاد
عاملو بو  ...فمعناه :من تقرب ٌ
يف الطاعة أزيد يف الثواب ،كإف كاف كيفية إتيانو بالطاعة على التأين يكوف
كيفية إتياين بالثواب على السرعة .فالغرض أف الثواب راجح على العمل
ِ
مضاعف عليو ىك ىما ككيفان "...
يدؿ ىذا اٟتديث على أف حسن الظن با﵁ نوع من العبادات ﵁ تعاىل،
كأف ا﵁ سبحانو كتعاىل يعامل اإلنساف كف نقا لكيفية تفكَته كظنو با﵁ .كإذا
حسن ظنو با﵁ ،حسنت معاملة ا﵁ معهم ،ككذلك العكس .كىذا ا١توقف
يتفق مع اٟتديث النبوم الذم أخرجو ابن حباف عن أيب ىريرة ،عن رسوؿ ا﵁
أىتى ًاين

1
﴿كي٭تى ّْذيريك يم اللَّوي نػى ٍف ىسوي﴾ اؿ عمراف ِٖ ،جٗ ،صُُِ ،رقم.َْٕٓ :
ا١تصدر السابق ،باب قولو تعاىل ى

٤ 2تمود بن أٛتد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري( ،بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،د.ط،
ً ًً
َّخ ًذ الٍمؤًمنيو ىف الٍ ىكافً ًر ً ً
د.ت) ،كتاب التوحيد ،باب قوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :الَّ يػت ً
ُت
يٍ
ين أ ٍىكليىآءى من يدكف الٍ يم ٍؤمن ى
ى
ى
ً
ك فىػلىيس ًمن اللَّ ًو ًيف ىشى وء إًالى أىف تىػتَّػ يقواٍ ًمٍنػهم تػي ىقاةن كي٭ت ّْذريكم اللَّو نػى ٍفسو كإً ىىل اللَّوً
يٍ
ى ى ٍ ي ي ىي ى
ىكىمن يػى ٍف ىع ٍل ذاىل ى ٍ ى ى
ٍ
الٍم ً
ص يَت﴾ ،جِٓ ،صَُُ .كانظر :صديق حسن علي اٟتسيٍت القنوجي البخارم ،عون الباري
ى
لحل أدلة البخاري( ،حلب :دار الرشيد ،د.طَُْْ ،قُْٖٗ/ـ) ،كتاب التوحيد كالرد على
ا٢تجمية كغَتىم ،جٓ ،صِٕٕ.
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وؿ :أىنىا ًعٍن ىد ظى ّْن ىعٍب ًدم ًيب .إً ٍف ظى َّن ىخٍيػنرا فلىوي،
 قى ىاؿ« :إً َّف اللَّوى ىج َّل ىك ىع ىبل ي يق ي
ُ
ىكإً ٍف ظى َّن ىشِّرا فلىوي»
أم إذا حسن ظن اإلنساف با﵁ ،حسنت أفعالو كأقوالو اليومية كال سيما
عند عبادتو ﵁ عز كجل .كمن ا١تعلوـ أف األعماؿ الظاىرية اليت تقوـ ّٔا
األعضاء البدنية كاألقواؿ ا١تنطوقة باللساف ما ىي إال ٕتليات لكل ما ٮتطر يف
در زىَت بن أيب سلمى حُت
قلب اإلنساف من الظن كالتصور الداخلي ،ك﵁ ٌ
كتب يف معلقتو بأف لًسا يف ال ىفىت نًص ه ً
ف ىفؤ ياده .كمن ىنا تظهر أ٫تية
صه
ف ،ىكن ٍ
ى ٍ
ى
مبلزمة اإلنساف التفكَت كالظن اٟتسن ١تا للتفكَت من أثر كبَت يف تشكيل
أفعاؿ اإلنساف كتصرفاتو.
اتضح لنا من اٟتديث كجود عبلقة كثيقة بُت حسن الظن كعبادة اإلنساف
﵁ عز كجل ،كأف معاملة ا﵁ العبد تتوقف على ظنو با﵁؛ إف خَتا فخَت ،كإف
شرا فشر ككلما حسن ظن الفرد با﵁ حسن عملو ،كما قاؿ عبد ا﵁ عن
خيثمة :ىكالَّ ًذم ال إًلىوى ىغٍيػ يرهي ،ىما أ ٍيع ًط ىي ىعٍب هد يم ٍؤًم هن ىشيئنا ىخٍيػنرا ًم ٍن يح ٍس ًن الظَّ ّْن
ً
ً
ً
ً
بًاللَّو ىعَّز ىك ىج َّل .ىكالَّذم ال إًلىوى ىغٍيػ يرهي ال يٍ٭تس ين ىعٍب هد بًاللَّو ىعَّز ىك ىج َّل الظَّ َّن إًال أ ٍىعطىاهي
ً ًً ِ
ً
ك بًأ َّ
ا٠تىٍيػىر يف يىده"
ىف ٍ
اللَّوي ىعَّز ىك ىج َّل ظىنُّوي ،ىذل ى

 1قد سبق ٗتريج ىذا اٟتديث.
2

ابن أيب الدنيا ،حسن الظن باهلل عز وجلٖ ،تقيق٥ :تلص ٤تمد( ،الرياض :دار طيبة للنشر

كالتوزيع ،طَُِْٖ ،قُٖٖٗ/ـ) ،صٔٗ.
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كىذا ما يدؿ عليو قوؿ اٟتسن البصرم" :إف ا١تؤمن أحسن الظن بربو،
فأحسن العمل .كإف ا١تنافق أساء الظن بربو ،فأساء العمل"ُ .ك٦تا ٕتب
يفرؽ بُت ا١تؤمن كا١تنافق ،كمن األ٫تية ٔتكاف أف
اإلشارة إليو ىنا أف الظن ٌ
٭تسن ا١تؤمن ظنو با﵁ يف كل اٟتاالت كاألحداث يف اٟتياة ،كأال يقع يف سوء
شديدا
الظن بو كما كاف يفعلو ا١تنافقوف؛ ألف ا﵁ عز كجل قد كعدىم عذابنا ن
من الغضب ،كاللعنة ،بسبب ظن السوء .قاؿ تعاىل يف القرآف الكرًن:
ًً
ً
ً ً
ً
ُّْت بًاللَّ ًو ظى َّن
ُت ىكالٍ يم ٍش ًرىكات الظَّان ى
ُت ىكالٍ يمنىاف ىقات ىكالٍ يم ٍش ًرك ى
ب الٍ يمنىافق ى
﴿ك ىيع ّْذ ى
ى
السوًء ۚعلىي ًهم دائًرةي َّ ً
ً
ىع َّد ى٢تي ٍم ىج ىهنَّم
ب اللَّوي ىعلىٍي ًه ٍم ىكلى ىعن يه ٍم ىكأ ى
َّ ٍ
الس ٍوء ۚ ىك ىغض ى
ىٍ ٍ ى ى
تمً
ص نَتا﴾ [الفتح .]ٔ:يع ٌد سوء الظن با﵁  -أم أف يعتقد
ىُ ۚ ىك ىساءى ٍ ى
اإلنساف ٔتا ال يستحق  -من الكبائر؛ ألنو يدؿ على يأس اإلنساف من ا﵁،
كقد قاؿ جل كعبل يف كتابو﴿ :كىال تيأ ً
َّ ً ً
ىس ًمن
ى ٍ ي
ىسوا من َّرٍك ًح اللو ۚ إنَّوي ىال ٍييأ ي
ٌ
َّرٍك ًح اللَّ ًو إًَّال الٍ ىق ٍويـ الٍ ىكافًيرك ىف﴾ [يوسف.]ٖٕ:
ك٬تدر الذكر ىنا قبل التطرؽ إىل اٟتديث التاَل أف ىذا اٟتديث «قى ىاؿ
اللَّوي :أىنىا ًعٍن ىد ظى ّْن ىعٍب ًدم ًيب  »...أثار عدة مناقشات بُت العلماء حوؿ حسن
الظن با﵁ ،كاندرج ٖتت ىذه ا١تناقشة عديد من التساؤالت ،كمن أ٫تها :مىت
خَتا؟
٭تسن أف يظن اإلنساف بربو ن
عمبل يستحق
كاٞتواب ٢تذا السؤاؿ ما قالو ابن العثيمُت" :٭تسن إذا عمل ن
عمبل صاٟتنا فيظن بربو أف يقبلو،
خَتا .مثالو :عمل ن
بو ا٠تَت فحينئذ يظن بربو ن
1

أبو بكر بن أيب شيبة ،مصنف ابن أبي شيبةٖ ،تقيق :كماؿ يوسف اٟتوت( ،الرياض :مكتبة

الرشد ،طَُُْٗ ،ق) ،كتاب الزىد ،باب كبلـ اٟتسن البصرم ،جٕ ،صُٕٖ ،رقم.ُُّٓٗ :
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تاب إىل ا﵁ من ذنب فعلو فيظن بربو أف يقبلو ،كال ينظر إىل عملو كإىل حالو
فيسيء الظن بناءن على ما عنده ،كلكن ينظر إىل رٛتة ا﵁ عز كجل فيحسن
الظن .أما من ليس عنده ما يكوف بو إحساف الظن ،فإف إحساف الظن
عمبل صاٟتنا
إفبلس .فحسن الظن ال بد أف يكوف يف ٤تل قابل ،بأف يعمل ن
ا١تصر على معصية ،كيقوؿ :أنا ٤تسن الظن
فيحسن الظن با﵁ أنو يقبلو .أما ُّ
صباحا كمساءن كيقوؿ:
صباحا كمساءن ،كيشرب ا٠تمر
كيغفر ا﵁ َل ،يزين
ن
ن
أحسن الظن با﵁ .يا مسكُت! كيف ٖتسن الظن با﵁ ،تب إىل ا﵁ كأحسن
الظن با﵁ أف يقبل توبتك .إ نذا :إحساف الظن با﵁ يكوف إذا كاف يف ٤تل
قابل ،عند العمل الصاٌف أك التوبة من العمل السيء فيحسن الظن با﵁ أف
ُ
يقبل توبتو ،كأف يقبل علمو".
على ا١تسلم أف يفكر بإ٬تابية يف مواجهة ٚتيع اٟتاالت كاألحداث؛
السعادة كالشقاء ،اليسر كالعسر ،السعة كالضيق ،كحىت عند ا١توت والحديث

الثاني يدكر حوؿ ىذا األمر .ك٧تد عدة أحاديث تؤيد ىذا ا١توقف ،كمنها
ٝتعت رسوؿ ا﵁  قبل موتو
اٟتديث الذم أخرجو مسلم عن جابر قاؿ :ي
ىح يد يك ٍم إًَّال ىكيى ىو يٍ٭ت ًس ين الظَّ َّن بًاللَّ ًو»ِ.
بثبلثة أياـ يقوؿ« :ىال ٯتىيوتى َّن أ ى
٤ 1تمد بن صاٌف العثيمُت ،شرح صحيح البخاري( ،القاىرة :ا١تكتبة اإلسبلمية ،طُ،
﴿كي٭تى ّْذيريك يم اللَّوي نػى ٍف ىسوي﴾ اؿ عمراف ِٖ كقولو جل
ُِْٖقََِٖ/ـ) ،كتاب التوحيد ،باب قولو تعاىل :ى
ك﴾ ا١تائدة ُُٔ ،جَُ ،صُّٗ ،رقم.َْٕٓ :
ذكره ﴿تىػ ٍعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًسي ىكىال أ ٍىعلى يم ىما ًيف نػى ٍف ًس ى
 2مسلم ،في صحيحو ،كتاب اٞتنة كصفة نعيمها كأىلها ،باب األمر ْتسن الظن با﵁ تعاىل عند
ا١توت ،جْ ،صَِِٓ ،رقم.ِٖٕٕ :
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قاؿ النوكم يف شرحو ىذا اٟتديث" :قاؿ العلماء ىذا ٖتذير من القنوط،
كحث على الرجاء عند ا٠تا٘تة .قولو سبحانو كتعاىل «أىنىا ًعٍن ىد ظى ّْن ىعٍب ًدم ًيب»
قاؿ العلماء :معٌت حسن الظن با﵁ تعاىل أف يظن أنو يرٛتو كيعفو عنو .قالوا:
كيف حالة الصحة يكوف خائفا راجيا ،كيكوناف سواء .كقيل :يكوف ا٠توؼ
أرجح ،فإذا دنت أمارات ا١توت غلٌب الرجاء أك ٤تضو ألف مقصود ا٠توؼ:
االنكفاؼ عن ا١تعاصي كالقبائح ،كاٟترص على اإلكثار من الطاعات
كاألعماؿ ،كقد تعذر ذلك أك معظمو يف ىذا اٟتاؿ ،فاستحب إحساف الظن
ُ
ا١تتضمن لبلفتقار إىل ا﵁ تعاىل ،كاإلذعاف لو".
كعلى غرار ىذا قاؿ الشيخ القاضي عياض ،حيث يرل أف ىذا اٟتديث
٭ت ض على الرجاء عند االقًتاب من ا١توت ،لكيبل يشعر ا١تسلم با٠توؼ
حينها؛ ألف ا٠توؼ يؤدم إىل اليأس كالقنوط ا١تهلك .كما قاؿ" :عبادة ا﵁ إ٪تا
ىى من أصلُت :ا٠توؼ كالرجاء .فيستحب غلبة ا٠توؼ ما داـ اإلنساف ىف
خَتية العمل .فإذا دىن األجل كذىب ا١تهل ،كانقطع العمل ،استحب حينئذ
غلبة الرجاء؛ ليلقى ا﵁ على حالة ىى أحب األحواؿ إليو جل اٝتو؛ إذ ىو
ِ
الرٛتن الرحيم ،ك٭تب الرجاء".
 1أبو زكريا ٤تي الدين ٭تي بن شرؼ النوكم ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( ،بَتكت:
دار إحياء الًتاث العريب ،طُِِّٗ ،ق) ،كتاب اٞتنة كصفة نعيمها كأىلها ،باب األمر ْتسن
الظن با﵁ تعاىل عند ا١توت،جُٕ ،صَِٗ ،رقم.ِٖٕٕ :

 2عياض بن موسى ،إكمال المعلم بفوائد مسلمٖ ،تقيق :٭تي إٝتاعيل( ،مصر :دار الوفاء للطباعة
كالنشر كالتوزيع ،طُُُْٗ ،قُٖٗٗ/ـ) ،كتاب اٞتنة كصفة نعيمها كأىلها ،باب األمر ْتسن
الظن با﵁ تعاىل عند ا١توت،جٖ ،صَُْ  ،رقم.ِٖٕٕ :
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كباستحضار الرأيُت السابقُت أدركنا أهنما يف ظاىر٫تا يدالف على كجوب
حسن الظن با﵁ يف كل اٟتاالت كاللحظات ،كأف كبل٫تا يتفقاف بأف ا٠توؼ
كالرجاء مظهراف من مظاىر حسن الظن با﵁ تعاىل ،مع كجود فرؽ بسيط بينهما
يف أيهما أغلب كأنسب أف يتصف بو اإلنساف يف حاالت ٥تتلفة .فصرح اإلماـ
النوكم أف صفة ا٠توؼ كالرجاء تناسباف اإلنساف حينما يكوف يف حالة الصحة.
كأما يف ا١تقابل ،ٯتيل القاضي عياض إىل ترجيح ا٠توؼ على الرجاء .كعلى الرغم
من ذلك ،كبل٫تا يتفقاف على أف الرجاء ىو أغلب يف حالة قرب باألجل.
كمسايرنة ٢تذا ا١تبدأ العاـ ،فإف حسن الظن با﵁ ٝتة أساسية ٬تب أف تكوف
مغركسة يف نفوس كل البشر بغ ض النظر عن الظركؼ كاألحداث اليت ٯتركف ّٔا،
ألف ا﵁ سيبعث كل العباد على اٟتالة اليت ماتوا عليها .فإذا مات اإلنساف على
حسن الظن با﵁ فهذا خَته لو  -إف شاء ا﵁ .كيؤيد ىذا ا١توقف اٟتديث النبوم
ث يك ُّل ىعٍب ود ىعلىى
ٝتعت النيب  يقوؿ« :يي ىبع ي
الذم أخرجو مسلم عن جابر قاؿ :ي
ات ىعلىٍي ًو»ُ .فاآلخر اٟتياة للفرد يف الدنيا ٢تا عبلقة ْتياهتم بعد البعثة.
ىما ىم ى
ىح يد يك ٍم إًَّال ىكيى ىو يٍ٭ت ًس ين الظَّ َّن
كبعد مراجعة مفهوـ اٟتديث «ىال ٯتىيوتى َّن أ ى
بًاللَّ ًو» ،نرل أنو ٬تب على ٚتيع ا١تسلُت كا١تؤمنُت أف ي٭تسنوا ظنوهنم با﵁
تعاىل ،بل ىذا الفعل يكوف أكثر كجوبنا عند ما مواجهة اإلنساف كا١تشاكل
ِ
كا١تصائب ،كحىت عند ا١توت.
1

مسلم ،في صحيحو ،كتاب اٞتنة كصفة نعيمها كأىلها ،باب األمر ْتسن الظن با﵁ تعاىل عند

ا١توت ،جْ ،صَِِٔ ،رقم.ِٖٕٖ :
2

٣تموعة من ا١تؤلفُت ،الموسوعة الفقهية الكويتية( ،الكويت :دار السبلسل ،طِ-َُْْ ،

ُِّْق) ،جَُ ،صَِِ.
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كقاؿ اٟتطاب" :كندب ٖتسُت ظنو با﵁ تعاىل ،كٖتسُت الظن با﵁ كإف
كاف يتأكد عند ا١توت كيف ا١ترض فينبغي للمكلف أف يكوف دائما حسن
الظن با﵁ .قاؿ الشيخ ٤تيي الدين بن العريب :حسن ظنك بربك على كل
حاؿ ،كال تسئ الظن بو .فإنك يف كل نفس ٮترج منك ال تدرم ىل أنت
على آخر أنفاسك كدع عنك قوؿ من قاؿ سئ الظن بو يف حياتك كحسن
ُ
الظن بو عند موتك "...
كمن ناحية أخرل ،ىناؾ أحاديث توضح لنا كيف رد فعل النيب  على
الشخص الذم حسن ظنو يف حالة أجلو .أخرج الًتمذم ىذا اٟتديث عن أنس،
ف ىًٕت يد ىؾ؟ قى ىاؿ :ىكاللًَّو
أف النيب  دخل على شاب كىو يف ا١توت ،فقاؿ « :ىكٍي ى
يا رس ى ً
وؿ اللًَّو  :ىال ى٬تتى ًمع ً
اف
اؼ ذيني ًويب .ف ىق ىاؿ ىر يس ي
ىخ ي
وؿ اللَّو ،إً ّْين أ ٍىر يجو اللَّوى ،ىكإً ّْين أ ى
ٍ ى
ى ىي
ِ
ً
ًيف قىػٍل ً
اؼ»
ب ىعٍب ود ًيف ًمثٍ ًل ىى ىذا ا١ت ٍو ًط ًن إًَّال أ ٍىعطىاهي اللَّوي ىما ٍير يجو ىك ىآمنىوي ٦تَّا ىٮتى ي
ى
كشرح ا١تباركفورم الكلمات ا١توجودة يف منت اٟتديث .كىو كالتاَل " :ىكيى ىو
ً
ف ىًٕت يد ىؾ؟ :قاؿ بن ا١تلك أم كيف ٕتد قلبك أك
بًا١تىٍوت :أم يف سكراتو .ىكٍي ى
نفسك يف االنتقاؿ من الدنيا إىل اآلخرة راجيا رٛتة ا﵁ أك خائفا من غضب
اؼ ذيني ًويب :قاؿ
ىخ ي
ا﵁ .أ ٍىر يجو اللَّوى :أم أجدين أرجو رٛتتو .ىكإً ّْين :أم مع ىذا .أ ى
 1اٟتطاب الركعيٍت ا١تالكي ،مواىب الجليل في شرح مختصر خليل( ،القاىرة :دار الفكر ،طِ،
ُُِْقُِٗٗ/ـ) ،جِ ،صُِٖ.ُِٗ-

٤ 2تمد بن عيسى بن ىسورة بن موسى بن الضحاؾ الًتمذم ،في سننوٖ ،تقيق٤ :تمد فؤاد عبد الباقي،

(مصر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب ،طُِّٗٓ ،قُٕٗٓ/ـ) ،كتاب اٞتنائز ،باب ما
جاء أف ا١تؤمن ٯتوت بعرؽ اٞتبُت ،جْ ،صَِّ ،رقم .ّٖٗ :كقاؿ الًتمذم :ىذا حديث غريب
كقد ركل بعضهم ىذا اٟتديث ،عن ثابت ،عن النيب  مرسبل .كحكم األلباين أنو حسن.
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الطييب علَّق الرجاء با﵁ كا٠توؼ بالذنب ،كأشار بالفعلية إىل أف الرجاء حدث
عند السياؽ كباالٝتية كالتأكيد بأف إىل أف خوفو كاف مستمرا ٤تققا .ىال
ى٬تتى ًمع ً
اف :أم الرجاء كا٠توؼً .يف ًمثٍ ًل ىى ىذا الٍ ىم ٍو ًط ًن :أم يف ىذا الوقت كىو
ٍ ى
زماف سكرات ا١توت .كمثلو كل زماف يشرؼ على ا١توت حقيقة أك حكما
كوقت ا١تبادرة كزماف القصاص ك٨تو٫تا فبل ٭تتاج إىل القوؿ بزيادة ا١تثل .ىما
ً
اؼ :أم من العقوبة بالعفو كا١تغفرة"ُ.
يىػ ٍر يجو :أم من الرٛتة .ىك ىآمنىوي ٦تَّا ىٮتى ي
نرل أف الرجاء أرجح على ا٠توؼ عند ا١توت ،كلذا ال ٯتوت الفرد إال كىو
٭تسن الظن بربو .كزيادةن على ذلك ،إف ما قالو ا١تباركفورم يكوف تثبيتنا ١تا جاء
ساب نقا أم يف آخر الشرح للنوكم كالقاضي عياض بأف يبعث العبد على ما
مات عليو ،ككذلك يبعث اإلنساف على نياهتم .لذا ،حسن الظن با﵁ يف أم
ىاما كال ٯتكن االستخفاؼ عنو.
أمرا ن
حالة؛ سواء يف السراء أك الضراء يصبح ن
عند مناقشتنا حوؿ حسن الظن با﵁ عند ا١توت ،من األجود لنا أف ٧تعل
عائلة الرسوؿ  كأصحابو قدكةن ،لنتعلم كيف كانوا يصربكف ك٭تسنوف ظنهم يف
مواجهة موت النيب  كشدة سكراتو ،كانفصا٢تم مع األحباب .كىذا ما ٬تب
على اإلنساف أف يتبعو ١تا فيو دليل على الرضا ٔتا خطط ا﵁ ٟتياهتم .كىذا
الحديث الثالث ٢تذا ا١توضوع قد أخرجو البخارم عن أنس قاؿ« :لى َّما ث يق ىل
النًَّيب  جعل يتغىشَّاه ،ف ىقالىت فى ً
ب أىبىاهي .ف ىقا ىؿ ى٢تىا:
اط ىمةي ىعلى ىيها َّ
ٍ
ُّ
ي
السبلى يـ :ىكا ىكٍر ى
ىى
1

أبو العبل ٤تمد عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ا١تباركفورم ،تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،

(بَتكت :دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت) ،كتاب اٞتنائز ،باب ما جاء يف اٟتث على الوصية،
جْ ،صَٓ.
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يك ىكرب بعد ً
ً ً
اب ىربِّا ىد ىعاهي ،يىا
ات قىالى ٍ
اليوـ .فلى َّما ىم ى
ىج ى
ت :يىا أىبتىاهي ،أ ى
س ىعلىى أىب ٍ ه ٍ ى ٍ
لىٍي ى
ً
الفردك ًس ،مأٍكاه يا أىبتىاه إً ىىل ًج ًربيل ننعاه .فلى َّما دفًن ،قىالىت فى ً
اط ىمةي
ٍ
ٍ ى ىٍ
أىبتى ٍاه ،ىم ٍن ىجنَّةي ٍ ى ٍ ى ى ٍ ى ٍ
ي ى
ُ
ً ً
اب»
ىعلى ىيها َّ
س ،أىطىابى ٍ
ت أىن يف يس يك ٍم أى ٍف ىٍٖتثيوا ىعلىى ىر يسوؿ اللَّو  التػىُّر ى
السبلى يـ :يىا أىنى ي
يدؿ ظاىر ىذا اٟتديث على حسن ظن أنس با﵁ عند مواجهة السكرات
كموت أحبابو؛ كىو يف ىذه اٟتالة ا١تؤ١تة يفكر بأسلوب إ٬تايب ،كحسن ظنو
على الرغم ٦تا يراه من ا١ترض كثقل سكرات ا١توت اليت يواجهها النيب .
ً
اليوًـ» نردا على
س ىعلىى أىبًيك ىك ٍر ه
ب ٍبع ىد ٍ
كىذا األمر فهمنا من قوؿ أنس«:لىٍي ى
أيضا إف ما
ب أىبىاهي» .كقاؿ ن
تنهد فاطمة بنت الرسوؿ  يف قو٢تا « ىكا ىك ٍر ى
ِ
وؿ جسيم.
كى ه
تنطقها فاطمة ىي كلمة ُّ
توجع كتأمل داللة على كرب عظيم ى
كما قالو أنس من اٟتديث اإل٬تايب كالكلمات الطيبة لفاطمة ٬تعلها تشعر
با٢تدكء كالرضا على ما أصابو أبوه  .كجدير بنا االقتداء ّٔذا الصحايب
اٞتليل رضي ا﵁ عنو ،فقد علمنا حسن الظن با﵁ كاإلٯتاف بالقضاء كالقدر،
كالتفكَت اإل٬تايب ،كطيب اٟتديث ،ككلمات التعزية على الرغم ٦تا حدث من
اٟتاالت ا﵀زنة ،فكل ىذه األمور ٢تا أثر إ٬تايب ملحوظ عند فقداف األحباب.
كقد أكد على ىذا ا١توقف أٛتد بن عبد الفتاح زكاكم من خبلؿ إتيانو
بعدة فوائد ىذا اٟتديث ،كمنها" :ما ٬تب أف يكوف عليو ا١تسلم من حسن
س
الظن با﵁ عند ا١توت ،كأف يغلٌب الرجاء على ا٠توؼ ،لقوؿ النيب « لىٍي ى
 1البخارم ،في صحيحو ،كتاب ا١تغازم ،باب مرض النيب  ككفاتو ،جٔ ،صُٓ ،رقم.ِْْٔ :
2

عبد الرزاؽ بن عبد ا﵀سن البدر ،شرح شمائل النبي  ألبي عيسى محمد بن عيسى

الترمذي( ،ا١تملكة العربية السعودية :دار ابن اٞتوزم ،طُُّْٓ ،ق) ،صّْٔ.
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ً
اليوًـ» ،كعلى ا١تسلم أف يتذكر يف ذلك الوقت ،ما كرد
ىعلىى أىبًيك ىك ٍر ه
ب ٍبع ىد ٍ
ُ
عن أيب ىريرة أف رسوؿ ا﵁  قاؿ« :قاؿ ا﵁ :أىناى ًعٍن ىد ظى ٌن ىعٍب ًدم ًيب»
كمنذ فًتة طويلة ،قد علم الناس كالصاٟتوف بفوائد حسن الظن با﵁
كأ٫تيتو ً
لدينهم كٟتياهتم ،كٓتاصة ٟتياهتم ا١تستقبلية كاألخراكية ،كقد قاموا
ٔتقتضاىا باألعماؿ الصاٟتة للتأكد من أهنم ٯتوتوف على رضى ا﵁٤ ،تسنُت
بالر ىخص.
الظن با﵁ بعز كجل .كمن تلك األعماؿ ىي القياـ ُّ
كبُت ابن أيب الدنيا أف الرخص يعٌت" :األحاديث أك األخبار اليت تبُت كيف
أف رٛتة ا﵁ كاسعة ،كأف فضلو عظيم ،كلقد كاف السلف الصاٌف يستحبوهنا للعبد
ِ
إذا نزؿ بو ا١توت ،حىت يلقي ا﵁ عز كجل كقد أحسن الظن بربو الكرًن".
كيف إطار الرخص ،كرد حديث أخرجو أبو نعيم األصبهاين" :حدثنا أبو
حامد بن جبلة ،قاؿ :ثنا ٤تمد بن إسحاؽ الثقفي ،قاؿٝ :تعت سوار بن عبد
قاؿٝ :تعت ا١تعتمر يقوؿ :قاؿ أيب حُت حضره ا١توت« :يىا يم ٍعتى ًم ير ،ىح ّْدثًٍٍت
ا﵁ ى
الر ىخ ً
يح ًس ين الظَّ َّن بًًو»ّ.
بً ُّ
ص ،ىلعلَّى أىلٍ ىقى ا﵁ى ىعَّز ىك ىج َّل ،ىكأىنىا أ ٍ
كذكر الصنعاين يف كتاب اٞتنائز" :٭تسن أف يذكر ا١تري ض بسعة رٛتة ا﵁
كلطفو كبره فيحسن ظنو بربو  ...كركل ابن أيب الدنيا عن إبراىيم :قاؿ كانوا
يستحبوف أف يلقنوا العبد ٤تاسن عملو عند موتو لكي ٭تسن ظنو بربو .كقد
قاؿ بع ض أئمة العلم :إنو ٭تسن ٚتع أربعُت حديثا يف الرجاء تقرأ على ا١تري ض
 1أٛتد بن عبد الفتاح زكاكم ،شمائل الرسول ( ،اإلسكندرية :دار القمة ،د.ط ،د.ت) ،جُ ،صَُْ.
 2ابن أيب الدنيا ،حسن الظن باهلل عز وجل ،صّٕ.
3

أبو نعيم أٛتد بن عبد ا﵁ األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات األصفياء( ،بَتكت :دار الكتب

العلمية ،د.طُّْٗ ،قُْٕٗ/ـ) ،جّ ،صُّ.
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فيشتد حسن ظنو با﵁ فإنو تعاىل عند ظن عبده بو ،كإذا امتزج خوؼ العبد
ُ
برجائو عند سياؽ ا١توت فهو ٤تمود "...
كٕتدر االشارة ىنا إىل األحاديث اليت تبُت أف حسن الظن با﵁ ىو عبلمة
من كماؿ كحسن عبادة الفرد  -كىذا اٟتديث ىو الحديث الرابع ٢تذا ا١توضوع.
كمثبل يف ذلك ىو اٟتديث أخرجو أبو داكد عن أيب ىريرة  -قاؿ نصر  -عن
ن
ِ
ً
ً
بادةً ا﵁ »
رسوؿ اللَّو  قاؿ« :إ ٌف يح ٍس ىن الظَّ ّْن بًا﵁ م ٍن يح ٍس ًن ع ى
قائبل " :يح ٍس ىن الظَّ ّْن أم بصلحاء
كقد شرح ا١تناكم يف في ض القدير ىذا اٟتديث ن
ً
ً
بادةً :يعٍت اعتقاد ا٠تَت كالصبلح يف حق ا١تسلمُت
ا١تسلمُت .م ٍنٚ :تلة .يح ٍس ًن ع ى
عبادة"ّ .كناقش ا١تناكم ىذا اٟتديث من كجهة النظر النحويُت .كاختبلفهم يف تعيُت
دكر كلمة ًم ٍن يف ا١تنت يؤدم إىل عدة معاين ٢تذا اٟتديث ،كىو كالتاَل:
ُ .أم من ٚتلة العبادة (حسن الظن جزء من العبادة).
ِ .أم حسن الظن بعباد ا﵁ من عبادة ا﵁ (حسن الظن باآلخرين
جزء من عبادة ا﵁ عز كجل).
٤ 1تمد بن إٝتاعيل الصنعاين ،سبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكامٖ ،تقيق :عصاـ
الصبابطي كعماد السيد( ،القاىرة :دار اٟتديث ،د.طُِْٖ ،قََِٖ/ـ) ،جِ ،صُِٗ.

 2أبو داكد سليماف بن األشعت ،في سننوٖ ،تقيق٤ :تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد( ،بَتكت :ا١تكتبة
العصرية ،د.ط ،د.ت) ،كتاب األدب ،باب يف الظن ،جْ ،صِٖٗ ،رقم .ّْٗٗ :قاؿ أبو داكد:
ً
م ،كحكم األلباين بأنو ضعيف .كأخرجو يف كتاب الدعوات ،باب ما جاء إف ﵁
ص ًر ّّ
يم ىهنَّا ث ىقةه بى ٍ
مبلئكة سياحُت يف األرض ،جٓ ،صّٖٓ .كقاؿ الًتمذم :ىذا حديث غريب من ىذا الوجو.

 3زين الدين ٤تمد ا١تناكم ،فيض القدير شرح الجامع الصغير( ،مصر :ا١تكتبة التجارية الكربل،
طُُّٓٔ ،ق) ،جّ ،صّٖٓ ،رقم ِِّٕ.
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ّ .كٯتكن أف يقوؿ ىذا اٟتديث يأيت ٔتعٌت أف حسن الظن من
العبادة اٟتسنة.
ْ .ك٬توز أف يكوف ىذا اٟتديث با١تراد حسن الظن با﵁ تعاىل.
كعلى العموـ ،ٯتكن أف يقاؿ :ال بد على ا١تسلم أف ٭تسن الظن با﵁ عز
٭تسن ظنوهنم ١تا أعطاىم ا﵁
كجل ،إف مل يكن يف أٝتائو كصفاتو ،على األقل ٌ
من النعم كالعطاء يف حياهتم .كالثاين ،عليهم أف يبتعدكا عن سوء الظن ألنو
حاال الذم ال يثق بأحد لسوء ظنو ،كال يثق بو أحد
عبلمة على أسوء الناس ن
لسوء فعلو .لذا ،بلغ حسن الظن عند بعضهم إىل أنو ٬تد اٞتبلد الذم يضرب
الرقاب كيعذب أخف حسابا منو يوـ القيامة ،كأقرب إىل رضا ا﵁ منو .ُ...
كبناءن على ما سبق ذكره آن نفا ،نلخص أف حسن الظن با﵁ ىو أف يعتقد
ا١تسلم بأف ا﵁ يقبل عملو ،كيغفر ذنوبو ما داـ أنو يتوب كيعود إىل ا﵁ ،كأف حسن
الظن دليل على حسن عبادة العباد .اإلنساف الذم ٭تسن ظنو با﵁ سيصلح ك٬تدد
عبادتو ،كيشكر على ما قدر عليو سواء كاف من النعم أك ا١تصائب ألف يبتلي ا﵁
إٯتاف الفرد بعدة الطرؽ ،كما أف حسن الظن دليل على طاعة العبد ﵁ تعاىل.
كٟتسن الظن با﵁ معاف كاسعة ،كٯتكن لئلنساف أف يعرب عنو يف مواقف
كحاالت شىت .كحسن الظن با﵁ نوع من أنواع العبادات القلبية .كيقع حسن
الظن با﵁ تعاىل حينما يعتقد الشخص على أف ا﵁ يتصف بكل ما يليق بو
من أٝتائو ،كصفاتو ،كأفعالو .فعلى سبيل ا١تثاؿ ،يعتقد العبد أف ا﵁ يتصف
بصفة الرٛتة بكل العباد .كعندما ٮتطئوف ،ال يًتددكف يف طلب ا١تغفرة من ا﵁
 1انظر :ا١تصدر السابق.

144 Positive Thinking and Good Impression towards Allah-Nor Hayati, Zunaidah

ألنو يعرؼ أف ا﵁ سيقبل توبتو ألنو ىو الغفار ،كيقبل أعما٢تم اٟتسنة .كىذه
ىي ماىية حسن الظن على كجو االختصار.
حسن الظن بالقضاء والقدر
إف اٟتديث عن حسن الظن يف ٣تاؿ العقيدة ال يدكر حوؿ حسن الظن با﵁
فحسب ،بل ىناؾ موضوع مهم ذك صلة ْتسن الظن با﵁ كىو حسن الظن
بالقضاء كالقدر .كىذا ا١توضوع لو أ٫تية عظيمة ١تا لو عبلقة باإلٯتاف .كما ىو
معلوـ ،إف اإلٯتاف بالقضاء كالقدر ركن من األركاف اإلٯتاف الستة ،كال يكتمل
إٯتاف الشخص حىت يؤمن بالقضاء كالقدر .كاألمر ا١تطلوب ،نرل ال يكفي
للفرد أف يؤمن بالقضاء كالقدر فقط ،بل من الواجب عليو أف ٭تسن الظن بو.
إف اإلٯتاف بالقضاء كالقدر يعٍت اإلٯتاف بأف كل ما مضى من األحداث
السابقة ،كاألحداث اٟتالية ،كاألحداث اليت مل يتم حدكثها يف ا١تستقبل ال
ٖتدث إال بقد ًر ا﵁ عز جل كحسب إرادتو من بداية تلك األحداث إىل
هنايتهاُ .ككرد يف كتاب ا﵁﴿ :إًنَّا يك َّل ىش ٍي وء ىخلى ٍقنىاهي بًىق ىد ور﴾ [القمر.]ْٗ:
لذا ،الحديث الخامس ٩تتار األحاديث عن حسن الظن بالقضاء
كالقدر ،كمنها اٟتديث الذم أخرجو البخارم يف صحيحو عن ابن عباس
رضي ا﵁ عنهما :أف النيب  دخل على أعرايب يعوده ،قاؿ :ككاف النيب 
ور إً ٍف ىشاءى اللَّوي .قى ىاؿ:
س ،طى يه ه
إذا دخل على مري ض يعوده فقاؿ لو« :الى بىأٍ ى

Faizuri Abdul Latif, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, “Kefahaman 1
Syeikh Zainal Abidin Al- Menurut Profesionalisme Meningkatkan dalam Ilahiyyat
Fatani”, JurnalUsuluddin. 2008: 28:9 Fatani.
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ً
ور ،ىعلىى ىشٍي وخ ىكبً وَت ،تيًز ييرهي ال يقبي ىور.
ق ٍل ى
ت :طى يه ه
ور ،أ ٍىك تثي ي
ور؟ ىكبلَّ ،بى ٍل ى ىي يٛتَّى ت يف ي
ً ُ
فنع ٍم إذنا»
ف ىق ىاؿ النً ُّ
َّيب  :ى
كجاء يف كتاب فتح البارم يف شرح أحاديث البخارم ٢تذا اٟتديث:
س أم أف ا١ترض يكفر ا٠تطايا ،فإف حصلت العافية فقد حصلت
"الى بىأٍ ى
ور ىو خرب مبتدأ ٤تذكؼ
الفائدتاف ،كإال حصل ربح التكفَت .كقولو طى يه ه
أم ىو طهور لك من ذنوبك أم مطهرة ،كيستفاد منو أف لفظ الطهور
ليس ٔتعٌت الطاىر فقط ،كقولو إف شاء ا﵁ يدؿ على أف قولو طهور
فنع ٍم إً نذا :الفاء فيو معقبة ﵀ذكؼ تقديره إذا أبيت
دعاء ال خرب .قولو ى
فنعم ،أم كاف كما ظننت ...
قاؿ ا١تهلب :فائدة ىذا اٟتديث أنو ال نقص على اإلماـ يف عيادة مري ض من
رعيتو كلو كاف أعرابيا جافيا كال على العامل يف عيادة اٞتاىل ليعلمو كيذكره ٔتا
ينفعو ،كيأمره بالصرب لئبل يتسخط قدر ا﵁ فيسخط عليو ،كيسليو عن أ١تو بل
يغبطو بسقمو ،إىل غَت ذلك من جرب خاطره كخاطر أىلو .كفيو أنو ينبغي
ِ
للمري ض أف يتلقى ا١توعظة بالقبوؿ ،ك٭تسن جواب من يذكره بذلك".
فتبُت من اٟتديث كيف كاف النيب  يفكر تفكَتا إ٬تابيا ،حيث اعترب أف
ا١ترض مكفر للخطايا كمطهر القلوب من الذنوب ،كليس عبئا على الناس.
كثانينا ،حينما يصيب الفرد با١ترض كا١تشكلة الصحية ،عليو أف ٭تسن ظنو،
 1البخارم ،في صحيحو ،كتاب ا١ترضى ،باب عيادة األعراب ،جٕ ،صُُٕ ،رقم.ٓٔٓٔ :

 2أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،بَتكت :دار
ا١تعرفة ،د.طُّٕٗ ،ق) ،كتاب ا١ترضى ،باب عيادة األعراب ،جَُ ،صُُٗ.
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اختبار عليو من الرب ،فمن كاجبو أف
ك٭تاسب نفسو ،كيفكر بأف ىذا ا١ترض
ه
يصرب على ذلك ١تا فيو من اٟتكمة كالثواب من عند ا﵁.
كسوء الظن بقضاء ا﵁ كقدره يف حالة ا١ترض كعند مواجهة ا١تصيبة ال
ينفع اإلنساف شيئنا ،بل إنو دليل على صفة التنهد ،كعدـ الرضا ٔتا كتب ا﵁
عليهم .كىل من ا١تعقوؿ أف ٭تسن الظن الشخص با﵁ على ما يعطيو من
السعادة كالرفاه ،كلكن حينما ٯتتحنو باالبتبلء ،يضع اللوـ على ا﵁ ،كيسيء
الظن بو؟ كىذا ما حدث على الكافر حينما يبتلي ا﵁ ىؤالء ٔتشقة اٟتياة
الذم نبو ا﵁ حقيقتهم كصفتهم يف القرآف الكرًن من حيث قاؿ﴿ :فىأ َّىما
ً
نسا يف إًذىا ىما ابتى ىبلهي ىربُّوي فىأى ٍكىرىموي ىكنعَّ ىموي فىي يق ي
وؿ ىرّْيب أى ٍكىرىم ًن * ىكأ َّىما إًذىا ىما ابتى ىبلهي
ٍاإل ى
وؿ ىرّْيب أ ىىىانى ًن﴾ [الفجر ]ُٔ-ُٓ:فسر ا١تفسركفُ أف
ف ىق ىد ىر ىعلىٍي ًو ًرٍزقىوي في يق ي
ىذين آيتُت تشَت إىل صفة الكافر؛ يظن كل ما أعطاه ا﵁ من الرزؽ لكرامتو
كفضيلتو عند ا﵁ ،كىو من ا١تستحقُت على تلك النعم .كأما إذا فات منهم
متاع الدنيا ،يظن با﵁ سوءنا أم يفكر كيظن أف ىذا الضيق إىانة ا﵁ عليهم.
كىذا قوؿ السليب دليل على سوء فكره على ا﵁ كعلى قضاء كقدره.
كىذا ٓتبلؼ ا١تؤمن الذم يؤمن بالقضاء كالقدر خَته كشره ،فإنو سيثبت
جازما ٔتا قدر ا﵁ عليو من سعة
كيتداكـ على حسن الظن با﵁ ،كيؤمن إٯتانا ن
اختبارا لو من عند الرب جل
كضيق اٟتياة .فَتل ىذين اٟتالتُت امتحا نا ك ن
كعبل .قاؿ تعاىل يف الكتاب العزيز ﴿ :يك ُّل ن ٍف و
س ىذائًىقةي الٍ ىم ٍوت ًُ ۚ ىكنبليويكم
ا٠تىًٍَت فًتنىةن ۚ ىكإًلىينىا ٍتر ىجعيو ىف﴾ [األنبياء.]ّٓ:
بًالشَّّْر ىك ٍ
 1انظر٤ :تمد بن علي الشوكاين ،فتح القدير( ،دمشق :دار ابن كثَت ،طُُُْْ ،ىػ) ،جٓ ،صّْٓ.
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يف تفسَته ٢تذه األية شرح السعدم" :كىذا يشمل سائر نفوس ا٠تبلئق،
كعمر سنُت .كلكن ا﵁
كإف ىذا كأس ال بد من شربو كإف طاؿ بالعبد ا١تدلٌ ،
تعاىل أكجد عباده يف الدنيا ،كأمرىم ،كهناىم ،كابتبلىم با٠تَت كالشر ،بالغٌت
كالفقر ،كالعز كالذؿ ،كاٟتياة كا١توت ،فتنة منو تعاىل ليبلوىم أيهم أحسن
عمبل ،كمن يفتنت عند مواقع الفنت ،كمن ينجو .فنجازيكم بأعمالكم ،إف خَتا
ُ
فخَت ،كإف شرا فشر".
والحديث السادس ىو اٟتديث يدؿ على مواقف ا١تؤمنُت الصاٟتُت عند

مواجهة قضاء كقدر ا﵁ يف حياتو ،كمن خبلؿ ىذا العرض سنعرؼ مدل حسن
ظنهم  -كىذا ىو ا١تطلوب على كل األفراد خاصةن ا١تسلمُت  -فيما ٬ترم عليهم
قضاء كقدر ا﵁ من األحداث ا١تختلفة سواء خَتىا أـ شرىا ،ككيف رد فعلهم
على كل كاحد منها .كقد أخرج مسلم عن صهيب ،قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ :
«عجبا ًألىم ًر الٍم ٍؤًم ًن ،إً َّف أىمره يكلَّو خيػر ،كلىيس ىذ ىاؾ ًأل و ً ً
ىصابٍتوي
ىحد إًَّال لٍل يم ٍؤم ًن ،إً ٍف أ ى
ى
ى ىن ٍ ي
ٍ ىي ي ى ٍ ه ى ٍ ى
ِ
صبىػىر فى ىكا ىف ىخٍيػنرا لىوي»
ىصابٍتوي ى
ضَّراءي ،ى
ىسَّراءي ىش ىكىر ،فى ىكا ىف ىخٍيػنرا لىوي ،ىكإً ٍف أ ى
كقد أكرد اإلماـ النوكم ىذا اٟتديث يف رياض الصاٟتُت ،كقاـ ٤تمد بن
قائبل:
صاٌف العثيمُت بشرحو ن
"قاؿ ا١تؤلف فيما نقلو عن صهيب الركمي :إف رسوؿ ا﵁ 
قاؿ :ىع ىجبنا ًأل ٍىم ًر الٍ يم ٍؤًم ًن ،إً َّف أ ٍىمىرهي يكلَّوي ىخٍيػهر أم :إف الرسوؿ 
 1عبد الرٛتن بن ناصر بن عبد ا﵁ السعدم ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانٖ ،تقيق:

عبد الرٛتن بن ا١تعبل اللو٭تق( ،بَتكت :مؤسسة الرسالة ،طَُُِْ ،ىػَََِ/ـ) ،جُ ،صِّٓ.

 2مسلم ،في صحيحو ،كتاب الزىد كالرقائق ،باب ا١تؤمن أمره كلو خَت ،جْ ،صِِٓٗ ،رقم.ِٗٗٗ :
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أظهر العجب على كجو االستحسافً ،أل ٍىم ًر الٍ يم ٍؤًم ًن أم :لشأنو.
فإف شأنو كلو خَت ،كليس ذلك ألحد إال ا١تؤمن.
مث فصل الرسوؿ  ىذا األمر ا٠تَت ،فقاؿ :إً ٍف أ ى
ىصابٍتوي ىسَّراءي
صبىػىر فى ىكا ىف ىخٍيػنرا لىوي :ىذه
ىصابٍتوي ى
ضَّراءي ،ى
ىش ىكىر ،فى ىكا ىف ىخٍيػنرا لىوي ،ىكإً ٍف أ ى
حاؿ ا١تؤمن .ككل إنساف؛ فإنو يف قضاء ا﵁ كقدره بُت أمرين :إما
الضراء ينقسموف
السراء ك ٌ
ضراء .كالناس يف ىذه اإلصابة ٌ
سراء كإما ٌ
ٌ
إىل قسمُت :مؤمن كغَت مؤمن.
فا١تؤمن على كل حاؿ ما قدر ا﵁ لو فهو خَت لو ،إف أصابتو الضراء
صرب على أقدار ا﵁ ،كانتظر الفرج من ا﵁ ،كاحتسب األجر على ا﵁،
سراء من
فكاف ذلك خَتان لو ،فناؿ ّٔذا أجر الصابرين .كإف أصابتو ٌ
نعمة دينية كالعلم كالعمل الصاٌف ،كنعمة دنيوية كا١تاؿ كالبنُت كاألىل
شكر ا﵁ ،كذلك بالقياـ بطاعة ا﵁ عز كجل ألف الشكر ليس ٣ترد
قوؿ اإلنساف ،بل ىو القياـ بطاعة ا﵁ .فيشكر ا﵁ فيكوف خَتا لو،
كيكوف عليو نعمتاف :نعمة الدين ،كنعمة الدنيا .نعمة الدنيا بالسراء،
كنعمة الدين بالشكر ،ىذه حاؿ ا١تؤمن.
الضراء مل
كأما الكافر فهو على شر -كالعياذ با﵁  -إف أصابتو ٌ
يصرب بل تضجر ،كدعا بالويل كالثبور ،كسب الدىر ،كسب الزمن،
سراء مل يشكر ا﵁ ،فكانت
بل كسب ا﵁ عز كجل .إف أصابتو ٌ
ىذه السراء عقابان عليو يف اآلخرة ،ألف الكافر ال يأكلو أكلة ،كال
يشرب إال كاف عليو فيها إمث ،كإف كاف ليس فيها إمث بالنسبة

Al-Itqān, Volume 4, Issue No 2, August, 2020 149

للمؤمن ،لكن على الكافر إمث ،كما قاؿ ا﵁ تعاَل﴿ :قي ٍل ىم ٍن ىحَّرىـ
ً ًً
ًزينىةى اللَّ ًو الًَّيت أىخرج لًعًب ًادهً كالطَّيّْب ً
ات ًمن ّْ ً
ين
ٍى ى ى ى ى
الرٍزؽ ۚ قي ٍل ى ىي للَّذ ى
ى
ً
آمنيوا ًيف ٍ ً
صةن يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ًة﴾ [األعراؼ ،]ِّ:ىي
اٟتىيىاة الدُّنيىا ىخال ى
ى
للذين آمنوا خاصة ،كىي خالصة ٢تم يوـ القيامة .أما الذين ال
يؤمنوف فليست ٢تم ،كيأكلوهنا حرامان عليهم ،كيعاقبوف عليها يوـ
ُ
القيامة".
كىناؾ حديث آخر يؤكد على حاؿ ا١تؤمن عند السراء كالضراء كما
ً
ض ىنها،
احتى ى
ىخ ىذ النً ُّ
َّيب  بًنتنا لىوي ت ٍقضي فى ٍ
أخرجو أٛتد عن ابن عباس قاؿ« :أ ى
ً
فوضعها بػُت ثىديي ًو فىماتى ً
ً
ىتب ًكي
اح ٍ
ى ى ى ى ىٍ ى ٍ ى ٍ
ت ىكى ىي بىػ ٍ ى
يل :أ ٍ
ُت ثى ٍد ٍييو ،فى ى
ص ى
ت أ ُّيـ أٍىٯتى ىن ،فىق ى
وؿ ا﵁ً ؟ قىالىت :أىلىست أىر ىاؾ تب ًكي يا رس ى ً
ًعٍن ىد رس ً
ت
وؿ ا﵁؟ قى ىاؿ :لى ٍس ي
ٍ ٍ ي ى ٍ ى ىي
ىي
ً ً ً
ً ً
و ً
ً
و
ج ًم ٍن
أىبٍكي ،إَّ٪تىا ى ىي ىر ٍٛتىةه ،إ َّف الٍ يم ٍؤم ىن ب يك ّْل ىخ ٍَت ىعلىى يك ّْل ىحاؿ ،إ َّف ن ٍف ىسوي ىٗتٍير ي
بىػ ٍ ً
نبي ًو ىكيى ىو ىٍ٭ت ىم يد ا﵁ى ىعَّز ىك ىج َّل»ِ.
ُت ىج ٍ
كاٟتديث السادس ىذا يشَت إىل أف من بُت التصرفات اإل٬تابية ىي الصرب
كالشكر يف اٟتياة .كىذا ما يتطلب منو اإلنساف أف يتصف بو سواء أكاف عند
مواجهة اٟتاالت كاألحداث اإل٬تابية أك السلبية ،ألف حياة اإلنساف ال تدكـ
على كتَتة كاحدة فقط ،كإ٪تا يشعر بالسعادة ٔتا لديو من الرزؽ كالعطاء أحيانا،
1

٤تمد بن صاٌف العثيمُت ،شرح رياض الصالحين( ،القاىرة :الدار العا١تية للنشر كالتجليد ،طُ،

ُّْٔىػَُِٓ/ـ) ،جُ ،صٓٗ.
2

أبو عبد ا﵁ أٛتد بن ٤تمد بن حنبل الشيباين ،في مسندهٖ ،تقيق :شعيب األرنؤكط( ،بَتكت:

مؤسسة الرسالة ،طُُُِْ ،قََُِ/ـ) ،كتاب كمن مسند بٍت ىاشم ،مسند عبد ا﵁ بن العباس
بن عبد ا١تطلب ،عن النيب  ،جْ ،صِٕٗ ،رقم.ِْٕٓ :
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كيصرب أحيانا أخرل عندما يباليو ا﵁ بالشدائد كا١تشقة ،فكبل٫تا ال يستطع أف
٭تققو اإلنساف إال بوجود حسن الظن كالتفكَت اإل٬تايب.
حسن الظن كالتفكَت اإل٬تايب يف حالة مفرحة ٬تعل اإلنساف يشكر ا﵁،
كإذا شكر فإنو سيقوـ بطاعة ا﵁ تعاىل على كجو أكثر ألنو يؤمن ٔتا عهد ا﵁
يدنَّ يك ٍم ۚ ىكلىئًن
﴿كإً ٍذ تىأىذَّ ىف ىربُّ يك ٍم لىئًن ىش ىك ٍريٍُت ىألى ًز ى
للشاكرين كما قاؿ تعاىل :ى
ىك ىف ٍريٍُت إً َّف ىع ىذ ًايب لى ىش ًدي هد﴾ [إبراىيم.]ٕ:
كأما حسن الظن كالتفكَت اإل٬تايب يف حالة ٤تزنة فيساعدىم على الصرب
ليتخلص من فكرة العجز ،كمن مث يستيقظ من الفشل ،كيزيد اٞتهود لتحقيق
أملهم .ككل الصعوبات يستطع اإلنساف أف يتغلب عليها من خبلؿ تغيَت كيفية
ف اللَّوي نىػ ٍف نسا إًَّال
نظرىم كالتفكَت اإل٬تايب .قاؿ تعاىل يف القرآف الكرًن﴿ :ىال يي ىكلّْ ي
ت﴾ [البقرة ]ِٖٔ:فمحافظة كيفية
ت ىك ىعلىٍيػ ىها ىما ا ٍكتى ىسبى ٍ
يك ٍس ىع ىها ۚ ى٢تىا ىما ىك ىسبى ٍ
التفكَت بإبقاءىا على اإل٬تايب كا٠تَت أمر مهم يساعد اإلنساف على ٖتسُت
مستقبلهم كحياهتم يف الدنيا كاآلخرة .كىذا ما ٯتيز بُت ا١تؤمن كالكافر.
الخاتمة
ٯتكن غرس حسن الظن با﵁ تعاىل كقدره كقضاءه يف نفس اإلنساف كٖتقيقو
من خبلؿ بع ض األمور؛ منها:معرفة أٝتاء ا﵁ كصفاتو كالتفكر يف حكمتو
مثبل معرفة أف ا﵁ ىو الرٛتن
سبحانو من ا٠تلق ،كحكمتو يف العطاء أك ا١تنع؛ ن
كالرحيم يعطى الرزؽ ١تن يشاء من عباده .ككذلك ٔتعرفة أف ا﵁ ىو القادر على
ما يشاء .ككل ىذه ا١تعرفة يستطع اإلنساف أف يكسبها من خبلؿ تدبر اآليات
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 كمنها من اجتناب ا﵀رمات؛ كإذا جاء اإلنساف.القرآنية كاألحاديث النبوية
 كيعتقد، كيتوب إىل ا﵁ توبةن نصوحا،ٓتطيئة كإمث فإنو يندـ على كل ما سبق
 معرفة كرـ ا﵁ كأف: كمنها. كيقبل توبتو،اعتقادا جازما أ ٌف ا﵁ ٯتحو خطاياه
،تا عنده شيئنا٦  كأف عطاه لعباده ال ينقص،خزائن السماكات كاألرض بيده
 قاؿ.تكمة ال يعلمها إال ا﵁ عز كجلٟ تا٪ كإ،كأف منعو ليس لبخل حاشاه
﴿ك ىع ىسى أى ٍف تىكىٍريىوا ىشٍيئان ىكيى ىو ىخٍيػهر لى يك ٍم ىك ىع ىسى أى ٍف
 ى:تعاىل يف القرآف الكرًن
.]ُِٔ:يًٖتبُّوا ىشٍيئان ىكيى ىو ىشّّر لى يك ٍم ىكاللَّوي يىػ ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ال تىػ ٍعلى يمو ىف﴾ [البقرة
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