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 المستخلص 
 

ىدفت الدراسة إذل إبراز طرؽ عبلج سوء الظن من منظور الًتبية اإلسبلمية، كذلك من 
كآثاره على الفرد كاجملتمع، خبلؿ تبصَت كل من الفرد كاجملتمع دبفهـو سوء الظن كأنواعو كأسبابو 

. لو كالطرؽ الوقائية ، كالطرؽ العبلجية
كذلك بالنظر يف النصوص الواردة  ،حبث اؿ اكقد استخدـ الباحث اؼبنهج االستنباطي يف ىذ

يف القرآف الكرًن كالسنة اؼبطهرة كاستخراج اؼبضامُت الًتبوية اؼبساعدة على الوقاية كالعبلج من ىذه 
. ألفراد كاجملتمعاتاآلفة الظارة با

مفهـو سوء الظن : يف الفصل األكؿ الباحث كاشتملت الدراسة على ثبلثة فصوؿ، تناكؿ
الطرؽ الوقائية من سوء : كأنواعو كأسبابو كآثاره على كل من الفرد كاجملتمع، كيف الفصل الثاين

. الطرؽ العبلجية لسوء الظن: الظن، كيف الفصل الثالث
: دد من النتائج كاف من أنبهاكقد أسفرت الدراسة عن ع

: أف الفرد يستطيع كقاية نفسو كمن يعوؿ من سوء الظن إذا قاـ بالتدابَت التالية -ُ
التثبت كالتبُت ك، ذ مرحلة مبكرة من العمر التنشئة االجتماعية على حسن الظن من

كعدـ االستعجاؿ يف اغبكم على األمور، كاختياره األصدقاء الصاغبُت، كاحملافظة 
.  كالريب قالصلوات مع اعبماعة، كالبعد عن مواقع الشبعلى 

يستطيع عبلج ذلك بإتباع الطرؽ ،أف الفرد إذا كقع يف سوء الظن أك أسيء الظن بو  -ِ
ضبل التأكيبلت على اػبَت، كإزالة الشك، كالتوبة من ذنب سوء الظن ، : التالية

. كاجهو اؼبظنوف بو كمفاربتو دبا ينسب إليوـك
 :ئج اليت توصل إليها الباحث يوصي بالتوصيات التالية كمن خبلؿ النتا

يوصي الباحث اؼبربُت كاؼبعلمُت باستخداـ الطرؽ الوقائية كالعبلجية لسوء الظن يف  -ُ
. حياهتم اليومية كالعملية للتوصل إذل ؾبتمع خاؿ من سوء الظن 

كالصحابة يوصي الباحث بتضمُت مقررات التعليم بنماذج من سَتة الرسوؿ  -ِ
 .كالتابعُت يف التأين كالتثبت كعدـ سوء الظن
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 شكر وتقدير  
 

، كاليت منها نعمة قالشكر كاغبمد هلل الكرًن اؼبناف، الذم أسبغ علي النعم الظاىرة كالباطن
. اإلسبلـ، ٍب التوفيق لكتابة ىذا البحث فلو الشكر كاغبمد كاؼبنة

فبثلة يف معارل  -اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة ٍب أيثػىٍتي بالشكر كالتقدير عبامعتنا العريقة 
على ما تقـو بو من جهود عظيمة يف خدمة  -ؿبمد بن علي العقبل / مديرىا األستاذ الدكتور

. اإلسبلـ كاؼبسلمُت، فجزل اهلل القائمُت عليها خَت اعبزاء
يف خدمة كما أشكر صبيع منسويب كلية الدعوة كأصوؿ الدين على ما بذلوه من جهود 

عبد العزيز الطوياف، سائبلن اهلل أف هبزيهم خَت / العلم كطبلبو كعلى رأسهم فضيلة عميدىا الدكتور
. اعبزاء كأف يبدىم بعونو كتوفيقو

/ كأخص بالشكر قسم الًتبية كصبيع أعضائو كعلى رأسهم رئيس القسم األستاذ الدكتور
. علي بن إبراىيم الزىراين

ؿبمد بن عمر / العرفاف لفضيلة شيخي كأستاذم الفاضل الدكتوركما أتقدـ جبزيل الشكر ك
فبلتو حفظو اهلل، اؼبشرؼ على ىذه الرسالة، فمهما بذلت يف شكره فلن أكفيو حقو، فقد ؼبست 
منو شخصية األب اغباين، كاؼبريب القدير، ككجدت منو خلقان رفيعان، كصربان صبيبلن، فقد بذؿ من 

ستفدت من توجيهاتو اليت أدت بعد فضل اهلل تعاذل إذل رفع مستول جهده ككقتو كعلمو الكثَت، كا
ىذه الرسالة حىت خرجت هبذه الصورة، فجزاه اهلل خَت اعبزاء كأجزؿ لو الثواب، كما أتقدـ بالشكر 

على تفضلهما دبناقشو ىذه الرسالة ، صاحل ايشاف / عيد حجيج الفايدم ك الدكتور / للدكتور
. ير اعبزاءسائبلن اهلل أف هبزيهم خ

كما أشكر كل من أفادين كأعانٍت بإسداء نصح أك أعارين كتابان أك توجيهان سائبلن اؼبوذل جل 
.   كعبل أف هبزم اعبميع خَت اعبزاء يف الدنيا كاآلخرة
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 الفصل األول

اؼبقدمة كفيها 
  حبثموضوع اؿ -
 حبثأسئلة اؿ -
   حبثأىداؼ اؿ -
  حبثأنبية اؿ -
 حبثحدكد اؿ -
  حبثمصطلحات اؿ -
 الدراسات السابقة -
 حبثمنهج اؿ -
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 المقدمة

اغبمد هلل رب العاؼبُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كسيد اؼبرسلُت، نبينا ؿبمد 
  :كعلى آلو كصحبو أصبعُت، أما بعد

 كاصفان نبيو  لقد اىتم ديننا اغبنيف باألخبلؽ كأثٌت على اؼبتصفُت هبا، فقاؿ 
ک ک گ  )  :كأمره سبحانػػو دبحاسن األخبلؽ فقاؿ، (ُ)(  ڱ ڱ ڱ ں ں)

. (ِ) (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
ٻ ): األخبلؽ الفاضلة مع التقول سببان تيناؿ بو اعبنة فقاؿ -جل كعبل  -كجعل 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

، (ّ)(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
، (ْ)((بعثت ألسبم صاحل األخبلؽ إمبا : )) إلسبامها فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ كبعث رسولو 

، كعن (ٓ)((ما من شيء أثقل يف اؼبيزاف من حسن اػبلق: )) فضل ؿباسن األخبلؽ فػقاؿ كبُت 
 جابر

  أف رسوؿ اهلل إف أحبكم إرل كأقربكم مٍت ؾبلسان يـو القيامة أحاسنكم : )) قاؿ
يا : اؼبتشدقوف كاؼبتفيهقوف، قالواأخبلقان، كإف أبغضكم إرل كأبعدكم مٍت يـو القيامة الثرثاركف ك

. (ٔ)((اؼبتكربكف : رسوؿ اهلل ما اؼبتفيهقوف؟ قاؿ

                                 
 (.ْ) سورة القلم، اآلية( ُ)
 (.ّْ)سورة فصلت، اآلية ( ِ)
 (.ُّْ، ُّّ)سورة آؿ عمراف، اآليات ( ّ)
، كصححو األلباين يف صحيح الًتمذم، كيف صحيح ( َُِٖ) سنن الًتمذم ، اغبديث رقم : الًتمذم  (ْ)

. (ّْٓ/ّ) ، ك اؼبنذرم يف الًتغيب كالًتىيب ( ِْٗٔ)الًتغيب 
كما يف " صحيح: "، كقاؿ األلباين(ْٕٗٗ)األدب، اغبديث رقم سنن أيب داكد، كتاب : أبو داكد ( ٓ)

(. ُِٕٓ)صحيح اعبامع، رقم 
، (ُٔٗ:ص)، ( َُِْ) سنن الًتمذم ، باب ما جاء يف معارل األخبلؽ ،اغبديث رقم : الًتمذم ( ٔ)

 (.ِْٗٔ) كصححو األلباين يف صحيح الًتمذم  ك اؼبنذرم يف الًتغيب كالًتىيب 
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 .(ُ) ((تقول اهلل كحسن اػبلق : )) عن أكثر ما ييدخل اعبنة قاؿ كسئل 
فمن خبلؿ ما تقدـ من النصوص يظهر جليان أنبية اػبلق اغبسن ، كمكانتو يف دين اهلل 

مع ، كبقدر ما يكوف من خلل يف ىذا اعبانب يكوف أثره عز كجل ، كأثره على الفرد كاجملت
. على الفرد كاجملتمع 

، كلذلك كاف الدين اإلسبلمي يدعو إذل (ِ)بل سببان يف دمار األمم، كاهنيار اغبضارات
أصحابو كيؤصلو يف ؿباسن األخبلؽ حسن  ؿباسن األخبلؽ؛ فكاف فبا يعلم رسوؿ 

  الظن، فقد ركل أبو ىريرة
 يا أتى  رسوؿ اهلل أف أعراب إف امرأٌب كلدت غبلمان : فقاؿ
: فما ألواهنا؟ قاؿ: نعم، قاؿ : قاؿ( ىل لك من إبل؟: )أسود كإين أنكرتو ، فقاؿ النيب 

( فأىن ترل ذلك جاءىا ؟: )إف فيها لورقان ،  قاؿ: قاؿ( ؟(ّ) فهل فيها أكرؽ: )ضبر،  قاؿ
كدل يرخص لو يف االنتفاء ( كلعل ىذا عرؽ نزعة : ) يا رسوؿ اهلل، عرؽ نزعها ، قاؿ : قاؿ
. (ْ)منو 

كعمل بو الصحابة الكراـ من بعده، فكانوا اؼبثل األعلى يف التزاـ أكامر دينهم كنواىيو، كدل 
دل هبيزكا إقامة اغبد أك العقوبة اؼبقدرة على األعماؿ اؼبصحوبة بالشبهة ، يتسرعوا باهتاـ غَتىم، ك

 قبل التأكد من كقوع الذنب أك اعبريبة، فمن ذلك ما ركل أبو داكد بإسنادو على شرط البخارم

 كمسلم عن ابن مسعود 
  (إنا قد : ىذا فبلف تقطير غبيتو طبران، فقاؿ: أنو أيٌب برجل، فقيل لو

 .(ٓ)(ذبسس، كلكن إف يظهر لنا شيء نأخذ بو هنينا عن اؿ

                                 
، كحسنو (ُٖٔ/ٖ)،  باب ما جاء فػي حسن اػبلق ،لًتمذم مع عارضة االحوذمسنن ا: الًتمذم( ُ)

، كقاؿ اؼبنذرم يف الًتغيب كالًتىيب إسناده صحيح غريب، ( َِٖٗ) األلباين يف صحيح الًتمذم 
(ّ/ُٗ .)

(. ُّ: ص)عبلجو،  -أسبابو  -سوء اػبلق مظاىره  :ؿبمد بن إبراىيم اغبمد( ِ)
كمنو قيل للحمامة كرقاء ، فتح البارم  البن  د ليس حبالك بل يبيل إذل الغربة،االكرؽ الذم فيو سوا(  ّ)

(. ّٓٓ: ص) حجر ،
(. ُّْٕ) ؿ مبُت ، اغبديث رقم ػبأص كمان ػمع ف شبو أصبلن ػ، باب ـ فتح البارم: البخارم( ْ)
النوكم على كصححو  ، ، كسكت عنو(َْٖٗ)سنن أيب داكد، كتاب األدب ، اغبديث رقم :أبو داكد ( ٓ)

 ( .َٖٓ) شرط الشيخُت يف رياض الصاغبُت 
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 كقد قاؿ عمر بن اػبطاب
 ال تظنن بكلمة خرجت من أخيك اؼبؤمن إال خَتان : ) قاؿ

 .(ُ)(كأنت ذبد ؽبا يف اػبَت ؿبمبلن 
كحرَّـ ديننا اغبنيف إساءة الظن باآلخرين من غَت عذر أك ضركرة؛ ؼبا فيو من االهتاـ 

، (ِ)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ):الكاذب، فقاؿ اهلل تعاذل
إياكم كالظن، فإف الظن : )) قاؿ أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة : كيؤكده حديث متفق عليو

إف تطبيق األحكاـ القضائية مبنية على اليقُت ال الظن، كاألصل يف : أم (ّ)((أكذبي اغبديث 
 .اإلنساف العدالة أك الرباءة من التهمة حىت تثبت إدانتو

الناس  (ْ)كقد رأل ؿبمد األنصارم أكثر، كر الزمن بدأ يقل حسن الظن شيئان فشيئان كمع مر
من العلماء كالصلحاء كاألميُت ال يبالوف بالكذب كاالفًتاء، كيظنوف ظن السوء كيأخذكف بو على 

يف احملصنُت، فبا جعلو سببان يف تأليف كتابو  حقان  اؼبسلمُت األتقياء، كيبهتوف كيقولوف ما ليس
، كىذا مصداؽ ؼبا ركاه أنس بن (ٓ)(ربذير أىل اإليباف من الكذب كالظن كالبهتاف ) اؼبوسـو بػ 

، ظبعتو (فإنو ال يأٌب عليكم زماف إال الذم بعده أشر منو حىت تلقوا ربكم  اصربكا ، ) :  مالك
 . (ٔ) من نبيكم 
البحث   وضوعم

ٱ ٻ ٻ ٻ ): سوء الظن خلق مذمـو يف الدين اإلسبلمي، فقد فقاؿ تعاذل

إياكم كالظن، فإف الظن أكذبي : )) ، كقاؿ (ٕ) (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

                                 
(. ٗٔ: ص)ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء ، : ابن حباف البسيت ( ُ)
(. ُِ)سورة اغبجرات، اآلية ( ِ)
اعبامع الصحيح ، كتاب الرب كالصلة كاألدب ، باب ربرًن الظن كالتجسس كالتنافس كالتناجش : مسلم ( ّ)

 .(ٕٔٗ: ص)، ( ِّٔٓ) ككبونبا ، اغبديث رقم 
. قولو أكثر ربتاج إذل ربر كتدقيق (  ْ)
 (.ِ:ص)ربذير أىل اإليباف من الكذب كالظن كالبهتاف، : ؿبمد حسُت األنصارم اليماين( ٓ)
. (ُِٖٓ:ص)، (َٖٕٔ) صحيح البخارم ،كتاب الفنت ، اغبديث رقم : البخارم ( ٔ)
(. ُِ)سورة اغبجرات، اآلية ( ٕ)
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سوء الظن باؼبسلم من الكبائر الباطنة، كذكر أنو الكبَتة  ، كعد اإلماـ ابن حجر(ُ)((اغبديث
فبا يذـ على الزنا كالسرقة كشرب اػبمر، كذلك ، كييذـ عليها العبد أعظم (ِ) اغبادية كالثبلثوف

لعظم مفسدهتا كسوء أثرىا إذ أهنا تدـك حبيث تصَت حاالن كىيئة راسخة يف القلب، خببلؼ آثار 
. (ّ)معاصي اعبوارح فإهنا سريعة الزكاؿ

: من أساء بأخيو الظن فقد أساء بربو، إف اهلل تعاذل يقوؿ: " كنقل عن ابن النجار قولو     

. (ْ)"(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ)
كمن أضراره أنو هبر إذل معاصو أخرل كالغيبة كالنميمة كالتجسس، كيولد الشحناء   

.  كالبغضاء بُت الناس
كذلك من منظور الًتبية سوء الظن، البحث عن سبل معاعبة لذا كانت ىناؾ حاجة إذل  

 .اإلسبلمية 
: بحثتساؤالت ال

: الرئيس التارل يف السؤاؿ حبثتتمثل تساؤالت اؿ
ما طرؽ عبلج سوء الظن من منظور الًتبية اإلسبلمية؟ 

: كيتفرع منو األسئلة التالية
؟ كما أسبابو كما أنواعو، ما اؼبراد بسوء الظن  -ُ
ما آثار سوء الظن على الفرد كاجملتمع؟  -ِ
ما الطرؽ الوقائية من سوء الظن؟  -ّ
ما الطرؽ العبلجية لسوء الظن؟  -ْ

 

                                 
(. َُ: ص)سبق زبرهبو، ( ُ)
(. ُْٕ: ص)الزكاجر ، : ابن حجر اؽبيثمي (  ِ)
 (. ُْٕ :ص)اؼبرجع نفسو ، ( ّ)
(.  َُٔ: ص) اؼبرجع نفسو ،( ْ)
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 :أهداف البحث
 :البحث إذليهدؼ 

 .بياف الطرؽ الوقائية من سوء الظن -ُ
 .بياف الطرؽ العبلجية لسوء الظن -ِ

   بحثأهمية ال         
إسهامان علميان كفق أسس كأصوؿ الًتبية  ا البحثيتوقع الباحث أف تقدـ ىذ -ُ

 .اإلسبلمية يف طرؽ الوقاية كالعبلج من سوء الظن
 .ف يف كتاب عبلج سوء الظ إثراء اؼبكتبة اإلسبلمية -ِ
يقع ىذا البحث ضمن التأصيل الذم يسعى إليو قسم الًتبية يف اعبامعة   -ّ

 .اإلسبلمية 
للمربُت كاآلباء كاؼبعلمُت  حبثاؿ اقدـ ىذميتوقع الباحث يف اعبانب العملي أف   -ْ

طريقة علمية ؿبددة الوسائل كالتطبيقات يف تربية النشء على الوقاية من سوء 
. الظن

عض اآلفاؽ اعبديدة للدارسُت يف ؾباؿ الًتبية أف يسهم البحث يف فتح ب  -ٓ
اإلسبلمية ،كغَتىا من العلـو اإلنسانية اؼبختلفة يف البحث يف اؼبوضوعات 

 .اؼبشاهبة لو 

 بحثحدود ال
. تقتصر الدراسة على التعريف بسوء الظن كطرؽ عبلجو من منظور الًتبية اإلسػبلمية

 بحثمصطلحات ال
سوء الظن  

اتػَّهىٍمتيوي ، : ىو االعتقاد الراجح مع احتماؿ نقيض، كظىنىنتيوي ظىٌنان كأىطنػىٍنتيوي كاٍظطىننىٍتوي : " كالظن
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الرجيلي القىًليلي اػبَت ، : الػميتػَّهىمي ، الذم تيظىنُّ ًبًو التػُّهىموي ، كالظَّنيوفي : التػُّهىمىوي ، كالظَّنُتي : كالظينَّوي 
السَّيئي الظَّني بكل : الَّرجيلي السَّيئي الظَّنَّ ، كقيل: قي كتىظينُّ ًبًو اٍلمٍنعى ، كالظَّنيوفي ىو الذم تىٍسأىؿي : كقيل 
. (ُ) "أحدو 

ىو اعتقاد جانب الشر كترجيحو على جانب اػبَت فيما وبتمل األمرين : "يف االصطبلح
.  (ّ)ىو االعتقاد الراجح مع احتماؿ النقيض: ، كقيل (ِ) "معا

السُت كالواك : يف اللغة السوء اسم من إساءة سوءا بالفتح، يقوؿ ابن فػارس: تعريف السوء
ساء ما : ، يقاؿ(ْ)رجله أسوأ أم قبيحه، كامرأةه سىوآءه أم قبيحة: كاؽبمزة فهي من باب القبح تقوؿ

أسأت : فعل فبلف أم قبح صنيعو صنيعان، كالسوء الفجور كاؼبنكػر، كسوت لو كجهو قبحتو، كيقاؿ
. (ٓ)يو كعليو كلو بو كإؿ

الدراسات السابقة  
من خبلؿ التقصي كالبحث حوؿ ما ىبتص موضوع الدراسة، كبعد مراجعة مراكز البحوث، 
كمركز اؼبلك فيصل، كمكتبة اؼبلك فهد الوطنية، كمكتبة جامػعة اؼبلك عبد العزيز، كمكتبة جامعة 

أنو دل يتطرؽ ؽبذا اؼبوضوع، كمن اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، كالبحث عن طريق االنًتنت، 
: اليت يبكن االستفادة منها حوؿ ىذا اؼبوضوع ما يلي الدراسات

 .(ٔ) (ىػُِْْ)حواء بنت ؿبمد طاىر ىوساكم: دراسة:الدراسة األولى
أنبيتها تكمن يف الكشػف عن ؾباالت الشك كدكافعو كآثاره كـباطره عػلى حيػاة األفراد ك

 . كاعبماعات كخصوصان إذا كاف متعلق بالعقيدة

                                 
( . ِْٕٔ-ِّٕٔ: ص)، ( ظنن)مادة  لساف العرب ، : ابن منظور(  ُ)
  .(ِْٓٔ/ َُ) ، موسوعة نظرة النعيم يف مكاـر أخبلؽ الرسوؿ: صاحل بن عبد اهلل بن ضبيد كآخركف( ِ)
(. ُْٕ: ص) التعريفات ، : علي بن ؿبمد اعبرجاين (  ّ)
(. ُُّ/ّ)مقاييس اللغة، باب السُت كالواك كما يثلثهما، : ابن فارس ( ْ)
. (ُِّٖ/ِْ)، (أسو)مادة  ،لساف العرب: ابن منظور( ٓ)
اغبياة ،رسالة ماجستَت ، الشك كاليقُت يف ضوء القراف الكرًن كأثرنبا يف : حواء بنت ؿبمد طاىر ىوساكم( ٔ)

.  ػىػُِْْكلية الًتبية للبنات جبدة ، 
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اؼبسانبة يف اؼبنهػج اؼبوضوعي القائم على الدراسة اؼبستوعبة فبا سيكوف لو : كىدؼ الدراسة
يكػػػفوف عن إثارة الشبػو كالشكوؾ كالظنوف يف بإذف اهلل أثر يف مواجهة أعداء اإلسػبلـ الذين ال 

 . كاستخدمت اؼبنهج االستنباطي ،اإلسبلـ كنبيو ككتبو
 .كدل هبد الباحث نتائج كتوصيات ؽبذه الدراسة

كتتفق مع ىذه الدراسة باستخداـ نفس اؼبنهج ، كزبتلف بأهنا تدرس ؾباالت الشك 
 .عبلج سوء الظن كدكافعو كـباطره ، بينما ىذه الدراسة تبُت طرؽ 

 . (ُ)(ىػُِْٓ) فلوة بنت ناصر الراشد: دراسة: انيةالدراسة الث
 : كهتدؼ الدراسة إذل 

إلقاء الضوء على الظن بُت الناس كتبُت ما يًتتب عليو من آثار على الفرد كاجملتمع، كصبع 
اؼبنهج الباحثة كاستخدمت  ،اآليات الواردة حوؿ اؼبوضوع كاستخراج ىداياهتا كدالالهتا

 .االستنبػػاطي
: كمن أىم نتائج البحث ما يلي

قد يشتد مرض القلب فيسيء الظن حىت لو دل تتوفر أم دالئل                  -ُ
. ضعيفة أك قوية فيكوف ؿبض افًتاء كهبتاف كىذا أشد إشبان 

الظن يبر يف النفس بعدة مراحل ابتػداء من اػبواطر ثػػػم ينتػػػقل إذل ربقيق تلك  -ِ
ر يف الذىن كىذا ىو الظن اؼبقصود يف النهي على الصحيح، كعبلج ىذا اػبواط

. يبدأ باالستعاذة من الشيطاف الرجيم
. خطورة الظن تكمن يف أنو عامل إيذاء للمسلمُت -ّ
على اجملتمع التصدم ألصحاب الظنوف السيئة فقد وبدث منهم بث األخبار  -ْ

 .الكاذبة اؼببنية على ؾبرد الظن

                                 
، العلـو ُٕالظن بُت الناس يف القراف الكرًن ، ؾبلة جامعة اؼبلك سعود ، ـ: فلوة بنت ناصر الراشد( ُ)

. ـ ََِْ/ػػقُِْٓالًتبوية كالدراسات اإلسبلمية ، 
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اؼبنافقُت البارزة كقد تكرر ذكرىا يف القراف الكرًن يف سياؽ سوء الظن من صفات  -ٓ
 .اغبديث عن اؼبنافقُت كىو دليل على مرض القلب

 .حسن الظن من صفات اؼبؤمنُت كىو دليل على سبلمة الصدر -ٔ

كىذه الدراسة تتحدث عن الظن بُت الناس يف القراف الكرًن كتستنبط ىداية القراف يف رسم      
حبث يف طرؽ عبلج سوء الظن من منظور ماليت  ا البحث الظن، كزبتلف عن ىذاؼبنهج القوًن يف

الًتبية اإلسبلمية، كما يستخدـ البػاحث اؼبنهج االستنباطي يف ىذا البحث؛ ألنو ىو اؼبنهج األمثل 
. ؼبثل ىذه الدراسات من كجهة نظر الباحث

، (ُ) (ػقُِْٖ) قببلء بنت عبد العزيز الرشيد: دراسة: الدراسة الثالثة
:  كهتدؼ الدراسة إذل

. بياف أف الظن من ألفاظ األضداد يف القراف الكرًن كأف لو معاينى ـبتلفة -ُ
. استخبلص ما يف اآليات من ىدايات كدالالت بغية توظيفها يف بياف اؼبوضوع -ِ
. بياف أف ىناؾ نوعان من الظن مندكب إليو كال إٍب فيو -ّ
 .اآليات ذات الصلة باؼبوضوعإزالة ما قد يبدك من تعارض متوىم بُت  -ْ
 .بياف سوء الظن احملـر يف سورة النور -ٓ
 .عرض أسباب الظن بنوعيو اغبسن كالسيئ -ٔ
 .بياف أنبية حسن الظن يف حياة الفرد كاعبماعة -ٕ
 .الكشف عن العواقب السيئة على سوء الظن باهلل -ٖ

 :ما يلي لدراسةىذه اكاستخدمت اؼبنهج االستنباطي، كمن أىم نتائج كتوصيات 
حسن الظن باهلل يرتبط ارتباطان كبَتان بنواحي عقدية كسلوكية متعددة فهو يرتبط بالتوكل  -ُ

 . على اهلل كالثقة بو؛ حيث إنك ال تتوكل إال على من ربسن الظن بو
                                 

كضوعية ، رسالة ماجستَت ، جامعة اؼبلك سعود ،  الظن دراسة قرآنية ـ: قببلء بنت عبد العزيز الرشيد( ُ)
 .ػ ػقُِْٗ/ ُِْٖكلية الًتبية ، 
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إف  مسلك حسن الظن باهلل مسلك دقيق كمنهج كسط بُت نقيضُت ال يسلكو إال من  -ِ
 كفقو اهلل كجعل قلبو خالصان لو سبحانو 

حسن الظن باهلل من مقتضيات التوحيد ألنو مبٍت على العلم برضبة اهلل كعزتو كإحسانو   -ّ
 .سبحانو الظن باهلل  حسنعن كقدرتو فإذا ًب العلم بذلك أشبر 

إف سوء الظن مفتاح الشركر كبوابة اآلثاـ فإنو هبر اإلنساف جرا كبو الغيبة كالنميمة كيدفعو  -ْ
 .تبع عوراهتم دفعان كبو التجسس على اآلخرين كت

 .سوء الظن باألعداء مباح الف إحساف الظن هبم يف غَت ؿبلو  -ٓ
 .التثبت من كل خرب كمن كل ظاىرة ىو دعوة القرآف الكرًن كمنهج اإلسبلـ الدقيق  -ٔ
راسخا  (ُ) جوالنو يف النفس قد يصَت علما ةالظن السيئ إذا تكررت مبلحظتو كمعاكد -ٕ

 . فتًتتب عليو اآلثار بسهولو 
: التوصيات

 :توصي الباحثة بالتوصيات التالية
توصي طلبة العلم بالعناية باألحباث العلمية كالدراسات القرآنية، كتأمل أف يكوف يف  -ُ

 .ىذا بعض األفكار أك العناصر اؼبعينة على التعمق يف أحباث أخرل
توصي دكر النشر كمراكز اإلعبلـ باقتباس مواضيع حسن الظن أك سوء الظن من كتب  -ِ

. ؼبتقدمُت، كمن ٍب نشرىا مقركءة أك مكتوبة لعامة الناسا
توصي دبحاسبة النفس دائمان كاالبتعاد عن مواطن الثرثرة كالنميمة كذكر عيوب الناس؛  -ّ

. فإهنا بيئة ينبت فيها سوء الظن
اؼبسلم وبتاج ألف يبؤل قلبو بالتوكل على اهلل كحسن الظن بو يف زمن كثرت فيو  -ْ

 .الت كتنوعت االبتبلءاتاؼبصائب كتعددت اؼبشك

                                 
. كالصحيح انو يكوف عقيدة الف العقيدة قد تكوف صحيحة أك خاطئة ، ذكرت الباحثة أنو يكوف علما( ُ)
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 .ينبغي لئلنساف إذا كقع يف ؿبل قد يسًتاب منو أف ينفي عن نفسو ذلك  -ٓ
أحسن الظن : البد لئلنساف أف وبرص دائمان يف أف يكوف شعاره يف التعامل مع الناس -ٔ

 .بالناس تسلم
 .توصي بالتثبت كعدـ التسرع يف نقل األخبار حىت التأكد من صحتها -ٕ
  . ىبلص قلبو من كل ظن سػوء باهلل هبب على كل مسلم أف -ٖ

الفرؽ بُت ىذه الرسالة كبُت ىذا البحث أف الرسالة جاءت حوؿ الظن كدل تتطرؽ 
. لطرؽ عبلج سوء الظن من منظور الًتبية اإلسبلمية الذم سيتطرؽ لو ىذا البحث

 
  بحثمنهج ال

فيها الباحث ببذؿ أقصى جهد الطريقة اليت يقـو " ستخدـ الباحث اؼبنهج االستنباطي كىو ا    
 (ُ)"عقلي كنفسي عند دراسة النصوص؛ هبدؼ استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة

 :كسيتم تطبيق اؼبنهج من خبلؿ القياـ باػبطوات التالية
آليات القرآنية اليت ربدثت عن خلق سوء الظن ٍب اختيار اؼبناسب منها احصر  -ُ

.  حبثلل
اؼبعتمدة اليت تناكلت توضيح ما كرد يف اآليات ؼبعرفة معاين اآليات  التفاسَتعودة إذل اؿ -ِ

. كدالالهتا
. لبحثاليت تناكلت خلق سوء الظن كاختيار اؼبناسب منها ؿ نبويةألحاديث اؿاحصر  -ّ
 . شركح األحاديث الشريفة الستنباط طرؽ عبلج سوء الظنالعودة إذل   -ْ
 سوء الظن كطرؽ عبلجو االطبلع على ما أمكن من كتب علماء اؼبسلمُت يف -ٓ

 .كاالستفادة منها

                                 
(. ّْ:ص)اؼبرشد يف كتابة البحوث الًتبوية، : حلمي كآخر فودهؿبمد ( ُ)
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. االستفادة ما أمكن من الكتب الًتبوية للعلماء اؼبعاصرين يف موضوع سوء الظن -ٔ
 :كمنهج البحث يتضمن ما يلي

 .عزك اآليات القرآنية بذكر سورىا كأرقامها -ُ
 أك أحدنبا، فما كاف يف الصحيحُت، عزك األحاديث النبوية إذل مواضعها يف كتب السنة -ِ

مع ذكر كبلـ أىل العلم ، كما كاف يف غَتنبا عزكتو إذل من خرجو، اكتفيت بالعزك إليو
 .يف درجتو

 .االلتزاـ بعبلمات الًتقيم، كضبط ما وبتاج إذل ضبط -ّ
 .عمل الفهارس الفنية البلزمة  -ْ
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 الثاني الفصل

 :سوء الظن كفيو اؼبباحث التالية

. الظنمفهـو سوء : اؼببحث األكؿ
. أنواع سوء الظن: اؼببحث الثاين

. أسباب سوء الظن: اؼببحث الثالث
. آثار سوء الظن على الفرد كاجملتمع: اؼببحث الرابع
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المبحث األول              
مفهـو سوء الظن 

 
: سبهيد

جاءت النصوص الشرعية باألمر باألخبلؽ الفاضلة كدعت إليها، كذمت األخبلؽ السيئة  
. سوء الظن ، فما اؼبراد بو ك ما ىي أسبابو كما ىي أثاره ىاكأمرت باجتناهبا، كمن

 : اؼبراد بسوء الظن
 ساءه، يسوءه، سىٍوءان، كسيوءان، كسواءن، كسوائيةن، ك: "السوء من : معٌت السوء يف اللغة
أم قبح : ساء ما فعل فبلف صنيعان يسوء: " كقاؿ" فعل ما يكره  -مساءةن، كمساءن، كمسائية 

 ".(ُ)صنيعو صنيعان 
أم قبيحة، قاؿ رسوؿ اهلل : أم قبيح كامرأة سوآء: رجل أسوأ: تقوؿ: " كقاؿ ابن فارس

 (( : سوآء كلود خَته من حسناء عقيم))كلذلك ظبيت الٌسيئة سيئة قاؿ أبو زبيد ، :
. (ِ)"دل يهب حرمة الندًن كحقت    يا لقومي للسوأة السوآًء         

التهمة، : ، كالظينة(ّ)ىو االعتقاد الراجح مع احتماؿ النقيض : كيعرؼ الظن يف اللغة
الرجل السيئ الظن، كقيل السيئ الظن بكل أحد، : الرجل الذم تظن بو التهمة، كالظنوف: كالظنُت

طلبت الدنيا من مظاف : " صبع مظنة كىي موطن الشيء كمعدنو، مثل: كاؼبظافقليل اػبَت، : كقيل
. (ْ)"حبلؽبا 

امتبلء القلب بالظنوف السيئة بالناس حىت يطفح على اللساف  :وفي االصطالح
،كيعرفو اؼباكردم (ُ)التهمة كالتخوف لؤلىل كاألقارب كالناس يف غَت ؿبلو : ، كعرؼ بأنو(ٓ)كاعبوارح

                                 
 (.ُِّٖ/ِْ) ،( سوأ ) مادة ، السُت باب العرب، لساف : منظور بنا (ُ)
 (.ُُّ/ّ)  يثلثهما، كما كالواك السُت باب، السُت كتاب اللغة، مقاييس معجم :فارس ابن (ِ)
 (ُْٕ: ص) التعريفات ، : علي بن ؿبمد اعبرجاين  (ّ)
(. ِّٕٔ/ِٗ)، ( ظنن)مادة باب الظاء ، لساف العرب ، :  ابن منظور( ْ)
.  (ِّٖ/ُ) ، الركح :اعبوزية قيماؿ بنا (ٓ)
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 (.ِ) قة دبن ىو ؽبا أىلعدـ الث: بأنو
أنو اعتقاد جانب الشر كترجيحو على جانب اػبَت فيما وبتمل األمرين : كالتعريف اؼبختار 

. (  ّ)معان 
كىو من الصفات الذميمة اليت ذبلب الضغائن كالكدر كاؽبم للفرد، كتفسد اؼبودة بُت 

، (ْ) كركه يقصد بوالناس، فتجد بعض الناس يسيء الظن يف اآلخرين، كوبسب كل صيحة ككل ـ
كمنهم من يسيء الظن بالعلماء كالصلحاء كأصحاب الفضل ألغراض شخصية، كأمراض داخلية، 

ىذا عادل سلطة كىذا عادل يفىت بكذا ليحصل على كذا، كمنهم : كمنهم من يصنف العلماء فيقوؿ
ٻ ٱ ): عادل بالطبلؽ إذل غَت ذلك، كقد هنى اهلل عز كجل عنو، فقاؿ تعاذل: من يقوؿ

إياكم كالظن، فإف الظن : )) كقاؿ  ،(ٓ) (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
: يف ذلك ، كيقوؿ أبو الطيب اؼبتنيب(ٔ) ((أكذب اغبديث 

إذا ساء فعل اؼبرء ساءت ظنونو      
 

كٌصدىؽ ما يعتاده من توىم  
كعادل ؿببيو لقوؿ عػػػػداتو  

 
( ٕ)كأصبح يف ليل من الشك مظلم  

                                                                                                                                                                                                                                 
من الكبائر الباطنة، كذكر أنو الكبَتة اغبادية  –رضبو اهلل  –كعده اإلماـ ابن حجر 

هبب على اؼبكلف معرفتها ليعاجل زكاؽبا؛ ألف من كاف يف قلبو مرض منها دل يلق : كالثبلثوف، كقاؿ
اهلل بقلب سليم، كأنو يذـ عليها العبد أعظم فبا يذـ على الزنا كالسرقة كشرب اػبمر؛ لعظم 

                                                                                                  
 (.ِِٕ/ْ) ، كثَت ابن تفسَت :كثَت ابن (ُ)
  (.ُٖٓ: ص) ، كالدين الدنيا أدب :اؼباكردم ؿبمد بن علي (ِ)
. (ِْٓٔ/َُ)،الرسوؿ أخبلؽ مكاـر يف النعيم نظرة موسوعة:كآخركف ضبيد ابن اهلل عبد بن صاحل (ّ)
(. ِٓ :ص) عبلجو، - أسبابو - مظاىره - لقاخل سوء :اغبمد إبراىيم بن ؿبمد (ْ)
 (.ُِ)سورة اغبجرات، اآلية ( ٓ)
 كالتناجش كالتنافس كالتجسس الٌظن ربرًن باب، كاألدب كالصلة الرب كتاب، الصحيح اعبامع :مسلم (ٔ)

 (.ٕٔٗ:ص) ،(ِّٔٓ) رقم اغبديثككبوىا،
 (.ْٗٓ :ص )، اؼبتنيب ديواف : اؼبتنيب الطيب ابو (ٕ)
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ح حاالن كىيئة راسخة يف القلب، خببلؼ آثار معاصي مفسدهتا كسوء أثرىا، كتدـك حبيث تصب
. اعبوارح اليت تزكؿ بالتوبة كاالستغفار كاغبسنات اؼباحية

: وله صور عدة منها
رى اغبٍىقي ظىنَّ اعبٍىاًىًليَّةً   سوء الظن باهلل ، قاؿ تعاذل   -ُ .  (ُ)  يىظينُّوفى بًاللًَّو غىيػٍ
ٺ ٺ ) :اـ الساعة قاؿ تعاذلسوء الظن بشرع اهلل كسننو ، مثل عدـ  قي -ِ

 ،(ِ) (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
إذا رأل اؼبرء اثنُت يتناجياف ظن أنو ىو اؼبقصود  مثاؿ ذلك: سوء الظن باؼبؤمنُت  -ّ

عن قبول االثنُت دكف الثالث  بالنجول كأف أمرا وباؾ ضده، كقد هنى الرسوؿ 
، كمنو إذا (ّ)((كاحد  إذا كانا ثبلثة فبل يتناجى دكف: )) إذا كانا ثبلثة، فقاؿ 

نصحو أحد ظن أف الناصح متتبع ؽبفواتو كعثراتو كمتغرض لو، كىو ينظر إذل الناس 
 .نظرة اؼبرتاب

: بعض اآليات التي ورد فيها سوء الظن
سوء الظن صفة من الصفات اؼبذمومة يف الدين اإلسبلمي، كقد كرد ذكرىا يف القراف الكرًن  

 :يف أكثر من موضع ، نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ما يلي
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) قاؿ تعاذل -ُ

بإنكارىم يف تفسَت ىذه اآلية أف سبب قوؽبم  ، قاؿ الواحدم(ْ) (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
الظن كاغبسباف كميل القلب، كىذه : البعث كجزمهم بو، كإصرارىم عليو من غَت حجة كال بينة

اآلية من أقول الدالئل على أف القوؿ بغَت حجة كبينة قوؿ باطل فاسد، كأف متابعة الظن 

                                 
(. ُْٓ) سورة آؿ عمراف ،اآلية (  ُ)
(. ّٔ) اآلية الكهف، سورة (ِ)
 رقم اغبديث الثالث، دكف االثنُت مناجاة ربرًن باب السبلـ، الصحيح،كتاب اعبامع :مسلم (ّ)
(. ّٖٗ :ص) ،(ْٗٔٓ)
(. ِْ) اآلية اعباثية، سورة (ْ)
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. (ُ)كاغبسباف منكر عند اهلل 
ادر عن جهل من غَت إنكارىم البعث كتكذيب الرسل ص: " يف تفسَتىا  كقاؿ السعدم

. (ِ) "علم، كمن غَت دليل كال برىاف، كإمبا على الظنوف كاستبعادات خالية عن اغبقيقة 
 ،(ّ) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) :قاؿ تعاذل -ِ

مضمحل كأنو ال ينصر، كمعٌت ذلك أهنم على  أم يظنوف أف أمر النيب : قاؿ الواحدم
. (ٓ) الظن السيئ باهلل كبدينو كنبيو: السعدم، كقاؿ (ْ) جاىليتهم يف ظنهم ىذا

أىل اليقُت كاإليباف كالثبات كالتوكل على اهلل يغشاىم النعاس، كالذين ظنوا : كقاؿ ابن كثَت
أف اإلسبلـ قد باد، ال يغشاىم النعاس من القلق كاعبزع كاػبوؼ، كىذا شأف ىل الريب كالشك، 

. (ٔ)نيعة إذا حصل أمر من األمور ربصل ؽبم الظنوف الش
قاؿ  (ٕ) (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): قاؿ تعاذل -ّ
يف ىذه اآلية بياف حاؿ اؼبشركُت االعتقادية بأف أكثرىم ال يتبعوف يف شركهم : " الواحدم

إال ضربان من ضركب الظن، كتقليد  كعبادهتم لغَت اهلل كال يف إنكارىم للحق كتكذيب الرسوؿ 
كمن دالالت ىذه اآلية النهي عن البت يف األمور دكف دليل . (ٖ)غبقاآلباء اعتقادان أهنم على ا

. (ٗ) سول الظن؛ ألف الظن ال يغٍت عن اغبق القائم على الدليل شيئان 
ما يتبعوف يف اغبقيقة شركاء هلل كاهلل ليس لو شريك، كإمبا : " كقاؿ السعدم يف تفسَتىا

                                 
(. َِٕ/ِٕ) البسيط، التفسَت :الواحدم أضبد بن علي (ُ)
(. ٕٕٕ/ِٔ) تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف، : الرضبن بن ناصر السعدمعبد ( ِ)
(. ُْٓ) اآلية عمراف، آؿ سورة (ّ)
 (.ّٗ/ٔ) البسيط، التفسَت :الواحدم أضبد بن علي (ْ)
(. ُْْ:ص)تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف، : عبد الرضبن بن ناصر السعدم( ٓ)
 ( .ِِٖ/ّ)ير القراف العظيم، تفس: ابن كثَت( ٔ)
(. ّٔ) اآلية يونس، سورة (ٕ)
 (.ّٕٓ/ّ ) البسيط، التفسَت :الواحدم أضبد بن علي (ٖ)
(. ّٗٓ :ص) نفسو، اؼبرجع (ٗ)
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. (ُ) "يتبعوف الظن كالظن ال يغٍت عن اغبقيقة 
يبُت اهلل تعاذل أهنم ال يتبعوف يف دينهم ىذا دليبلن كال برىانان، كإمبا ىو ظن : " ابن كثَت كقاؿ

. (ِ)" منهم كتوىم كزبيل، كذلك ال يغٍت عنهم شيئان 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ): قاؿ تعاذل -ْ

ظنهم : " يف تفسَت ىذه اآلية  قاؿ الشوكاين ،(ّ) (ک ک گ گ گ گ
ظنوف : " كقاؿ ابن كثَت،  (ْ) "خبلؼ النصر كىو ظن اؼبنافقوف أنو يستأصل ؿبمد كأصحابو 
اؼبقصود : " كقاؿ السعدم، (ٓ) " ـبتلفة كمنها ظنوف اؼبنافقُت أف ؿبمدان كأصحابو سيستأصلوف

ستحكمة أف اهلل ال ينصر دينو كال يتم كلمتو كذلك ؼبا رأكا األسباب ادل: بالظنوف، الظنوف السيئة
     .(ٔ) " كالشدائد الشديدة كحصار اؼبدينة، كىذه عادة اؼبنافقُت عند احملن ال يثبت إيباهنم

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ): قاؿ تعاذل -ٓ

يف تفسَت  يقوؿ الرازم، (ٕ) (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
كاذب، كثانيهما أف اهلل ىبلف كعده أك ظننتم أف الرسوؿ : ظن السوء وبتمل كجهُت: " ىذه اآلية

. (ٖ) "أف ال ينقلبوا كال يرجعوف إذل أىليهم كىو ظن فاسد 
ظنهم إف اهلل ال ينصر دينو كال يعلي كلمتو كدل يزؿ الظن يزين يف قلوىم : " كقاؿ السعدم

. (ٗ" ) كيطمئنوف إليو حىت استحكم

                                 
 (.ّْٔ /ُُ)تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف، : عبد الرضبن بن ناصر السعدم( ُ)
(. ِّٔ /ٕ)،  تفسَت القراف العظيم: ابن كثَت( ِ)
 (.َُ)سورة األحزاب، اآلية ( ّ)
( ُُٗٓ:ص)فتح القدير، : ؿبمد بن علي الشوكاين( ْ)
(. ُِٖ /ُُ)تفسَت القراف العظيم،: ابن كثَت( ٓ)
 (.َٔٔ/ُِ)تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف،  : عبد الرضبن بن ناصر السعدم( ٔ)
(. ُِ) اآلية الفتح، سورة (ٕ)
(. ٖٗ /ِٕ) ، الكبَت التفسَت :الرازم الفخر (ٖ)
 (.ِٔ /ِٔ)تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف، : عبد الرضبن بن ناصر السعدم( ٗ)
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انشغاؽبم يف أف اهلل أخرب دبا يعتذر بو اؼبخلفوف من األعراب يف : " كيف تفسَت ابن كثَت
ىو ظنهم السيئ كاعتقادىم بأف الرسوؿ كأصحابو سيقتلوف ، كتركوا اؼبسَت مع الرسوؿ ، أىليهم 

    .(ُ) " كال يرجع منهم أحد
،كناية (ِ) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): قاؿ تعاذل -ٔ

ـ عن كجوب التأمل يف آثار الظنوف، ليعرضوا ما تفضي إليو الظنوف على ما يعلمونو من أحكا
. (ّ) يقتصر على التخويف من الوقوع يف اإلٍب أالستئنايفالشريعة كليسألوا أىل العلم، كىذا البياف 

هنى اهلل تعاذل عن كثَت من ظن السوء باؼبؤمنُت؛ ألف بقاءه يف القلب ال : " كقاؿ السعدم
الظن بل ال يزاؿ بو حىت يقوؿ كيفعل ما ال ينبغي، كيف ذلك أيضان إساءة ، يقتصر على ذلك 

. (ْ) باؼبسلم كبغضو كعداكتو كاؼبأمور بو خبلؼ ذلك
 ربهنى اهلل اؼبؤمنُت عن كثَت من الظن، لؤلىل كألقا: كقاؿ ابن كثَت يف تفسَت ىذه اآلية

.    (ٓ) كالناس إف كاف يف غَت ؿبلو، ألنو يكوف إشبا ؿبضان 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ): قاؿ تعاذل -ٕ

، قاؿ (ٔ)(  ىئ ىئ ىئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
أم أهنم يتبعوف الظن يف االعتقاد كيتبعوف ما هتول األنفس يف العمل كالعبادة : الواحدم

. (ٕ) ككبلنبا فاسد، ألف االعتقاد ينبغي أف يكوف مبناه اليقُت
إف كل أمر ما أنزؿ اهلل بو من سلطاف، فهو باطل : كقاؿ السعدم يف تفسَت ىذه اآلية 

كؽبم ىذا إال ظنهم الفاسدة كجهلهم كما هتول أنفسهم من الشرؾ فاسد، كما ؽبم على ؽ

                                 
(. َُُ/ُّ)تفسَت القراف العظيم، : ابن كثَت( ُ)
(. ُِ) اآلية اغبجرات، سورة (ِ)
 (.ُّٕ /ٕ) الكرًن، القراف لسور اؼبوضوعي التفسَت : القرآف كعلماء التفسَت علماء من لببة (ّ)
(. َُٖ/ِٔ)تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف، : عبد الرضبن بن  ناصر السعدم( ْ)
(. ُٓٓ/ ُّ)تفسَت القراف العظيم، : ابن كثَت( ٓ)
(. ِّ) اآلية النجم، سورة (ٔ)
(. ََّ/ِٖ) البسيط، التفسَت :الواحدم أضبد بن علي (ٕ)
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. (ُ) "كالبدع اؼبوافقة ألىوائهم 
أنكر اهلل على اؼبشركُت تسميتهم اؼببلئكة تسمية األنثى، كأنو ليس ؽبم علم : " كقاؿ ابن كثَت

. (ِ) "صحيح يصدؽ ما قالوه،بل ىو كذب كزكر كافًتاء ككفر شنيع،كأنو ال يقـو مقاـ اغبق
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ): قاؿ تعاذل -ٖ

ىذا تأدب من اهلل للمؤمنُت يف قصة عائشة  : " ، قاؿ ابن كثَت يف ىذه اآلية(ّ) ( چ ڇ
رضي اهلل عنها حُت أفاض بعضهم يف ذلك الكبلـ السيئ، فلو قاسوا ذلك الكبلـ على أنفسهم 

. (ْ) ريق األكذل كاألحرلفإف كاف ال يليق هبم، فأـ اؼبؤمنُت أكذل بالرباءة منو بط
يف ىذه اآلية ىي التحضيضية تأكيدان للتوبيخ كالتقريع كمبالغة يف (( لوال : )) كقاؿ الشوكاين

ينبغي للمؤمنُت حُت ظبعوا مقالة أىل االفك أف يقيسوا ذلك على أنفسهم ، فإف : معاتبتهم أم
ليل على أف درجة اإليباف كاف ذلك يبعد فيهم، فهو يف حق أـ اؼبؤمنُت أبعد، كىذه اآلية د

. (ٓ) "كالعفاؼ ال يزيلها اػبرب احملتمل كإف شاع 
كما هبب على اؼبؤمن أف وبسن الظن بأخيو اؼبؤمن فبل يظن بو إال خَتان، كىذه القاعدة 
مستفادة من اآلية، ففيها حث إلحساف ظن اؼبؤمن بأفراد ؾبتمعو كملتو، كلذلك يعترب من رمى 

كأىل  قد بلغ الغاية يف سوء الظن بنفسو كبنبيو  ، كىي زكجة النيب عائشة باقًتاؼ الفاحشة
. (ٔ) بيتو كبأخبلؽ أمتو

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): كيف قولو تعاذل -ٗ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

                                 
 (.َِٖ /ِٕ)تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف، : عبد الرضبن بن ناصر السعدم( ُ)
(. ُِٕ/ُّ) ، العظيم القراف تفسَت: ابن كثَت( ِ)
 (.ُِ) سورة النور، اآلية ( ّ)
(. ّْٓ/ّ) العظيم، القراف تفسَت :كثَت ابن (ْ)
 (.ََُُ :ص) القدير، فتح :الشوكاين علي بن ؿبمد (ٓ)
 (.ََِ /ٓ) ،القراف لسور اؼبوضوعي التفسَت: القرآف كعلماء التفسَت علماء من لببة (ٔ)
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ىذا الظن بأنو سبحانو ال ينصر رسولو كأف أمره : ، قاؿ ابن القيم(ُ) (ھ ے ے
بقدر اهلل كحكمتو ففسر بإنكار اغبكمة كإنكار القدر سيضمحل، كفسر أف ما أصابكم دل يكن 

كإنكار أف يتم أمر رسولو، كأف يظهره على الدين كلو، كىذا ظن السوء الذم ظن اؼبنافقوف 
. (ِ) "كاؼبشركوف ألنو غَت ما يليق بو سبحانو كما يليق حبكمتو كضبده ككعده الصادؽ 

كأصحابو أف يقتلوا كيذىبوا  الرسوؿ يتهموف اهلل يف حكمو، كيظنوف ب: " كقاؿ ابن كثَت
. (ّ) "بالكلية 

الظن الذم ذكره اهلل كىو عدـ ( أحدىا)الظن يف ىذه اآلية وبتمل كجوىا، : " كقاؿ الرازم 
ظنهم أف اهلل ( ثالثها)ظن اؼبشركُت باهلل يف اإلشراؾ، ( ثانيها)رجوع الرسوؿ كاؼبؤمنُت إذل أىليهم، 

.   (ْ) "أصح أك نقوؿ اؼبراد صبيع ظنوهنم ال يرل كال يعلم، كقاؿ األكؿ 
نبلحظ من تفسَت اآليات السابقة أف الظن الوارد فيها دبعٌت التكذيب هلل عز كجل كالتخوف 
للرسوؿ كاؼبؤمن، ككل ذلك كاف بسبب اتباع األىواء، ككاف منو ما ىو حبق اهلل عز كجل، كمنو ما 

عائشة رضي اهلل عنها، كمنو ما كاف حبق كاف حبق رسولو، كمنو ما كاف يف حق أـ اؼبؤمنُت 
اؼبؤمنُت، كرؤية القراف لو أنو صفة ذميمة تفسد على الفرد دينو، بل اجملتمع كالعبلقة بُت أفراده 

. كتؤدم إذل ضعفو
: بعض األحاديث الواردة في سوء الظن

النبوية كفيما كذلك يف السنة كرد يف القراف الكرًن فقط، بل على كركده دل يقتصر سوء الظن 
: يلي بعض األحاديث الوارد فيها سوء الظن

إياكم : )) قاؿ أف رسوؿ اهلل  ركل مسلم يف صحيحو من حديث أيب ىريرة   -ُ
كال تنافسوا كال رباسدكا كال  (ٓ) كالظن فإف الظن أكذب اغبديث، كال ربسسوا كال ذبسسوا

                                 
 (.ٔ) اآلية الفتح، سورة (ُ)
 (.ٕٓٔ:ص)  التوحيد، كتاب شرح يف اغبميد العزيز تيسَت :الوىاب عبد بن اهلل عبد بن سليماف (ِ)
(. َٗ/ُّ) ، العظيم القراف تفسَت: ابن كثَت( ّ)
(. ٖٓ/ِٖ)سَت الكبَت، التف: الرازم( ْ)
(.  ِِٕ /ُ)التفتيش عن بواطن األمور، النهاية يف غريب اغبديث كاألثر، البن األثَت ،  : التجسس (  ٓ)
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كاؼبراد ىنا النهي عن ظن السوء كىو ، (ُ)((كال تباغضوا كال تدابركا ككونوا عباد اهلل إخوانا 
ربقيق الظن كتصديقو دكف ما يهجس يف النفس، كاؼبراد اػبطايب أف احملـر من الظن ما 

اؼبراد ترؾ ربقيق : "، كقاؿ ابن حجر يف فتح البارم(ِ) يستمر صاحبو عليو كيستقر يف قلبو
كذلك أف أكائل الظن الذم يضر باؼبظنوف بو، ككذا ما يقع يف القلب من غَت دليل، 

 "الظنوف إمبا ىي خواطر ال يبكن دفعها، كاؼبراد بالظن ىنا بالظن التهمة اليت ال سبب ؽبا 
(ّ)    .

ٍب يأٌب  كاف معاذ يصلي مع النيب : قاؿ ركل مسلم يف صحيحو من حديث جابر  -ِ
 العشاء، ٍب أتى قومو فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فيـؤ قومو، فصلى ليلة مع النيب 

ال، كاهلل : أنافقت يا فبلف؟ قاؿ: ٍب صلى كحده كانصرؼ فقالوا لو. فاكبرؼ رجل فسلم
يا رسوؿ اهلل إنا أصحاب نواضح : فقاؿ آلتُت رسوؿ اهلل فؤلخربنو، فأٌب رسوؿ اهلل 

نعمل بالنهار كإف معاذ صلى معك العشاء، ٍب أتى فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسوؿ اهلل 
 (( يا معاذ أفتاف أنت؟ اقرأ بكذا ككذا)) : على معاذ فقاؿ (ْ). 

 .الشاىد ىنا قولو أنافقت يا فبلف كىذا سوء ظن بالرجل الذم انفرد يف صبلتو
إف امرأٌب كلدت غبلمان أسود : فقاؿ جاء أعرابيا أتى رسوؿ اهلل : قاؿ عن أيب ىريرة  -ّ

فما : )) قاؿ نعم،: ، قاؿ((ىل لك من ابل؟ ))  فقاؿ لو رسوؿ . كاين أنكرتو 
فأىن ترل : ))قاؿ. إف فيها لورقان : قاؿ(( ؟  ىل فيها من أركؽ: )) ضبر، قاؿ: قاؿ(( ألواهنا

كدل . كلعلم ىذا عرؽ نزعة : قاؿ . يا رسوؿ اهلل عرؽ نزعها : ، قاؿ((ذلك جاءىا ؟ 

                                 
 (َُ:ص) ، زبرهبو سبق (ُ)
 (.ُُٗ: ص)شرح صحيح مسلم، : النوكم( ِ)
 (.ْٔٗ /َُ)فتح البارم، : أضبد بن حجر العسقبلين( ّ)
 :ص) ،(ََُْ) رقم اغبديث العشاء، يف القراءة باب الصبلة، ،كتابالصحيح اعبامع :مسلم (ْ)

ُّٕ .)
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إف امرأٌب كلدت ) قاؿ ابن حجر يف شرح ىذا اغبديث . (ُ).((ىبص لو يف االنتفاء منو
أم استنكر بقلبو ، ككجو التعريض أنو قاؿ غبلمان اسود أم كأنا ابيض ( ما اسود غبل

فكيف يكوف مٍت ، كيف ىذا اغبديث أف الزكج ال هبوز لو االنتفاء من كلده دبجرد الظن 
 . (ِ) كأف الولد يلحق بو كلو خالف لونو لوف أمو

 .ألعرايب بزكجتو الشاىد قولو أف امرأٌب كلدت غبلما اسود ، كفيو سوء ظن ذلك ا
يا رسوؿ اهلل، ما : قالت امرأة: قاؿ   ركل البخارم يف صحيحو عن جندب البجلي -ْ

كالشاىد ىنا قوؿ اؼبرأة ما .ّ)) (ڃ ڃ چ چ چ) :أرل صاحبك إال أبطأؾ، فنزلت
 .أرل صاحبك إال أبطأؾ ، كفيو سوء ظن باهلل بتأخر الوحي على الرسوؿ 

 عن عبد اهلل بن مسعود  -ٓ
 آثر النيب  (ْ) ؼبا كاف يـو حنُت: قاؿ أناسان يف القسمة :

مثل ذلك، كأعطى أناسان من   مائة من اإلبل، كأعطى عيينة  فأعطى األقرع بن حابس
كاهلل، إف ىذه القسمة ما عدؿ فيها : فقاؿ رجل. أشرؼ العرب فآثرىم يومئذ يف القسمة

: قاؿ. ، فأتيتو فأخربتو دبا قاؿكاهلل ألخربف النيب : فقلت: كما أريد هبا كجو اهلل، قاؿ
: كرسولو؟ ٍب قاؿفمن يعدؿ إذا دل يعدؿ اهلل : )) فتغَت كجهو حىت كاف كالصيرًؼ، ٍب قاؿ

ال أرفع إليو . فقلت ال جـر: ، قاؿ((فقد أكذم بأكثر من ىذا فصرب . رحم اهلل موسى
 .(ٓ)بعدىا حديثان 

                                 
(. ُّْٕ ) رقم اغبديث، مبُت معلومابأصل أصبل شبو من باب،  البارم فتح: البخارم (ُ)
( ّٓٓ -ّْٓ /ٕ) فتح البارم ، : اضبد بن علي بن حجر العسقبلين (  ِ)
(. ُُٗ:ص) ،(ُْٓٗ ) رقم اغبديث، التفسَت كتاب ،البارم فتح : البخارم (ّ)

بينو كبُت مكة ثبلث لياؿ كقيل : كاد قبل الطائف كقيل كاد جبنب ذم اجملاز ، قاؿ الواقدم :حنُت (  (ْ
 .(َُٗ /ِ)معجم البلداف لياقوت اغبموم ،انظر .بضعة عشر ميبلن 

  رقم اغبديث االسبلـ، على قلوهبم اؼبؤلفة اعطاء باب الزكاة، كتاب الصحيح، اعبامع :مسلم (ٓ)
(. ُّٕ :ص) ،(ِْْٕ)
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 .كالشاىد ىنا قولو ىذه القسمة ما أريد هبا كجو اهلل كفيو سوء ظن بالرسوؿ 
ـ يسب ابن آد: قاؿ اهلل عز كجل: )) يقوؿ ظبعت رسوؿ اهلل : قاؿ عن أيب ىريرة  -ٔ

 .الشاىد سب الدىر بو سوء ظن باهلل .(ُ)(( الدىر، كأنا الدىر بيدم الليل كالنهار 
كاف رسوؿ اهلل إذا أراد أف ىبرج : قالت  زكج النيب -رضي اهلل عنها  -عن عائشة  -ٕ

فأقرع : قالت عائشة. فأيٌتهن خرج سهمها، خرج هبا رسوؿ اهلل معو. سفران أقرع بُت نسائو
فخرجت مع رسوؿ اهلل، كذلك بعدما أنزؿ ، فخرج فيها سهمي. ابيننا يف غزكة غزاه

، اغبجاب، فأنا أضبل يف ىودجي كأنزؿ فيو مسَتنا، حىت إذا فرغ رسوؿ اهلل من غزكه 
كقفل كدنونا من اؼبدينة آذف ليلة بالرحيل، فقمت حُت آذنوا بالرحيل، فمشيت حىت 

فلمست صدرم فإذا عقدم جاكزت اعبيش، فلما قضيت من شأين أقبلت إذل الرحيل، 
قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدم فحبسٍت ابتغاؤه، كأقبل الرىط ( ِ)من جزع ظفار 

الذين كانوا يرحلوف يف فحملوا ىودجي، فرحلوه على بعَتم الذم كنت أركب، كىم 
بٌػٍلنى : وبسبوف أين فيو، قالت ، كدل يغشهن اللحم، (ّ) ككانت النساء إذ ذاؾ خفافا، دل يػيهى

من الطعاـ، فلم يستنكر القـو ثقل اؽبودج حُت رحلوه كرفعوه، ( ْ)كإمبا يأكلن الًعلقىة 
ككنت جارية حديثة الٌسنَّ، فبعثوا اعبمل كساركا، ككجدت عقدم بعدما استمر اعبيش، 

فجئت منازؽبم كليس هبا داع كال ؾبيب، فتيممت منزرل الذم كنت فيو، كظننت أف القـو 
سيفقدكين فَتجعوف إرل، فبينا أنا جالسة يف منزرل غلبتٍت عيٍت فنمت، ككاف صفواف بن 

                                 
 رقم اغبديثالدىر، سب ىن النهي باب االدب، من ظااأللف الصحيح،كتاب اعبامع :مسلم (ُ)
(. ُٖٔ :ص)  ،(ِٖٔٓ)
. باليمن قرية كظفار يباين خرز كاعبزع القبلدة كبو العقد :ظفار جزع من عقد (ِ)
(. َِْ /ٓ)  األثَت البن ، كاالثر اغبديث غريب يف النهاية اللحم، عليهن يكثر دل:يهبلن دل (ّ)
(. ِٖٗ /ّ) ،االثَت البن، كاالثر اغبديث غريب يف النهاية ، الطعاـ من البلغة :العلقة (ْ)
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، فأصبح عند منزرل، (ِ)، من كراء اعبيش فأدجل (ُ)، قد عٌرس  اؼبعطل السلمي، ٍب الذٌٍٍكوىاينُّ 
فرأل سواد إنساف نائم، فأتاين فعرفٍت حُت رآين،  كقد رآين قبل أف يضرب اغبجاب علٌى، 

قظت باسًتجاعو حُت عرفٍت، فخمرت كجهي جبلبايب، ك كاهلل ما كلمٍت كلمةن ك ال فاسيت
على يدىا فركبتها، فانطلق  لءظبعت منو كلمة غَت اسًتجاعو، حىت أناخ راحلتو، فوط

، فهلك من (ّ)يقود يب الراحلة، حىت أتينا اعبيش، بعدما نزلوا موغرين يف كبر الظهَتة 
، فقدمنا اؼبدينة، فاشتكيت،   كربه عبد اهلل بن أيب سلوؿىلك يف شأين، ككاف الذم توذل

حُت قدمنا اؼبدينة شهران، كالناس يفيضوف يف قوؿ أىل االفك، كال أشعر بشيء من ذلك، 
كىو يريبٍت يف كجعي أين ال أعرؼ من رسوؿ اهلل اللطف الذم كنت أرل منو حُت 

، فذاؾ يريبٍت، كال (ْ)( كم كيف ٌب: ) أشتكي، كإمبا يدخل رسوؿ اهلل فيسلم ٍب يقوؿ
، كىو (ٓ)قبل اؼبناًصًع   أشعر بالشر، حىت خرجت بعدما نقهت كخرجت معي أـ مسطح

متربزنا كال لبرج إال ليبلن إذل ليل، كذلك قبل أف نتخذ الكنف قريبان من بيوتنا، كأمرنا أمر 
لقت أنا كأـ العرب األكؿ يف التنزه، ككنا نتأذل بالكنف أف نتخذىا عند بيوتنا، فانط

مسطح، كىي بنت أيب رىم بن اؼبطلب بن عبد مناؼ، كأمها ابنة صخر بن عامر، خالة 
أيب بكر الصديق، كابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن اؼبطلب، فأقبلت أنا كبنت أيب رىم 

تعس مسطح : ، فقالت(ٔ)قبل بييت، حُت فرغنا من شأننا فعثرت أـ مسطح يف مرطها 

                                 
 ، األثَت البن ، كاالثر اغبديث غريب يف النهاية اسًتاحة، أك لنـو السفر يف الليل آخر النزكؿ :التعػريس (ُ)
(ّ/ َِٔ .)
(. ُِٗ /ِ) ، االثَت لبلبن ، كاالثر اغبديث غريب يف النهاية الليل، آخر السَت االدالج :فأدجل (ِ)
 كشدة القائلة كقت الظهَتة ككبر اغبر، شدة كىي الوغرة كقت يف النازؿ اؼبوغر :الظهَتة كبر يف موغرين (ّ)

 .اغبر
. اؼبذكر يف ذلكم يقابلها اؼبؤنثة، اذل إشارة :تيكم كيف (ْ)
. فيها يتربزكف كانوا اؼبدينة خارج مواضع :اؼبناصع (ٓ)
 (.ُّٗ /ْ)  ، االثَت إلبن ، كاالثر اغبديث غريب يف النهاية انظر كغَت، صوؼ من الكساء :اؼبرط (ٔ)
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أكدل تسمعي  (ُ)أم ىنتاه : ، قالت قلت، أتسبُتي رجبلن قد شهد بدران بئس ما : فقلت ؽبا
كماذا قاؿ؟ قالت، فأخربتٍت بقوؿ أىل اإلفك، فازددت مرضان إذل مرضي، : ما قاؿ؟ قلت

أتأذف : قلت(( كيف تيكم :)) فلما رجعت إذل بييت فدخل علٌى رسوؿ اهلل فسلم ٍب قاؿ
ريد أف أتيقن اػبرب من قبلهما، فأذف رل رسوؿ اهلل، كأنا حينئذ أ: رل أف آٌب أبوىٌم؟ قالت

يا بنية، ىوين : ما يتحدث الناس؟ قالت !، يا أمتاهيا أمتاه: فجئت أبوم فقلت ألمي
عند رجل وببها، كؽبا ضرائر، إال كثرف ( ِ)عليك، فو اهلل لقلما كانت امرأة قط كضيئة 

فبكيت تلك الليلة حىت : قالتقلت سبحاف اهلل، كقد ربدث الناس هبذا؟ : عليها، قالت
، ٍب أصبحت أبكي، كدعا رسوؿ اهلل (ْ)رل دمع،  كال أكتحل بنـو  (ّ) أصبحت ال يرقأ

  يستشَتنبا يف فراؽ أىلو، (ٓ)علي بن أيب طالب كأسامة بن زيد حُت استلبث الوحي ،
فأما أسامة بن زيد فأشار على رسوؿ اهلل بالذم يعلم من براءة أىلو، : أىلو، قالت

يا رسوؿ اهلل، ىم أىلك كال نعلم إال خَتان، : ذم يعلم يف نفسو ؽبم من الود، فقاؿكباؿ
دل يضيق اهلل عليك كالنساء سواىا كثَت، كإف تسأؿ اعبارية : كأما علي بن أيب طالب فقاؿ

أم بريرة، ىل رأيت من شيء يريبك من : فقاؿ ، بريرة تصدقك، فدعا رسوؿ اهلل 
عليها،  (ٔ)ذم بعثك باغبق إف رأيت عليها أمرا قط أغمضو كاؿ: عائشة؟ قالت لو بريرة

: فتأكلو، قالت( ٕ)أكثر من أهنا جارية حديثة السن، تناـ عن عجُت أىلها، فتأٌب الداجن 

                                 
. امرأة يا كقيل ىذا يا كمعناه االخَتة اؽباء بضم :ىنتاه أم (ُ)
 (.ُٓٗ /ٓ) ، ثَتاأل البن ، كاالثر اغبديث غريب يف النهاية ، كالبهجة اغبسن :الوضاءة (ِ)
 (.ِْٖ /ِ) ، االثَت ،البن كاالثر اغبديث غريب يف النهاية كالينقطع، يسكن ال أم :يرقأ ال (ّ)
. أناـ ال أم :بنـو أكتحل ال (ْ)
 .ينزؿ كدل كلبث أبطا :الوحي استلبث (ٓ)
. عليها أعيبو :أغمضو (ٔ)
. للمرعى زبرج كال البيت تألف اليت الشاة :الداجن (ٕ)
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فقاؿ : من عبد اهلل بن أيب سلوؿ، قالت( ُ) على اؼبنرب فاستعذر فقاـ رسوؿ اهلل : قالت
اؼبسلمُت، من يعذرين من رجل قد بلغ أذاه يف أىل يا معشر : )) رسوؿ اهلل كىو على اؼبنرب

بييت، فو اهلل ما علمت على أىلي إال خَتان، كلقد ذكركا رجبلن ما علمت عليو إال خَتان، 
أنا أعذرؾ : فقاؿ  فقاـ سعد بن معاذ األنصارم(( كما كاف يدخل على أىلي إال معي 

اف من إخواننا اػبزرج أمرتنا ففعلنا منو، يا رسوؿ اهلل إف كاف من األكس ضربنا عنقو، كإف ؾ
، كىو سيد اػبزرج، ككاف رجبلن صاغبان كلكن اجتهلتو  فقاـ سعد بن عبادة: أمرؾ، قالت

كذبت لعمر اهلل ال تقتلو كال تقدر على قتلو، فقاـ أسيد بن : اغبمية، فقاؿ لسعد بن معاذ
اهلل لنقتلنو فإنك  كذبت لعمر: كىو ابن عم سعد بن معاذ، فقاؿ لسعد بن عبادة  حضَت

حىت نبوا أف يقتتلوا، كرسوؿ اهلل  منافق ذبادؿ عن اؼبنافقُت، فثار اغبياف األكس كاػبزرج 
 قائم على اؼبنرب، فلم يزؿ رسوؿ اهلل كبكيت : ىبفضهم حىت سكتوا كسكت، قالت

، ٍب بكيت ليليت اؼبقبلة ال يرقأ رل دمع ك ال يومي ذلك، ال يرقأ رل دمع كال أكتحل بنـو
، كأبوام يظناف أف البكاء فالق كبدم، فبينما نبا جالساف عندم كأنا ابكي ، اكتحل بنـو

فبينما كبن على : استأذنت على امرأة من األنصار فأذنت ؽبا، فجلست تبكي، قالت
كدل هبلس عندم منذ قيل رل ما : فسلم ٍب جلس، قالت ذلك دخل علينا رسوؿ اهلل  
حُت  فتشهد رسوؿ اهلل : إليو يف شأين بشيء، قالت قيل، كقد لبث شهران ال يوحى

يا عائشة فإنو قد بلغٍت عنك كذا ككذا، فإف كنت بريئة : أما بعد: )) جلس ٍب قاؿ
فسيربئك اهلل، كإف كنت أؼبمت بذنب فاستغفرم اهلل كتويب إليو، فإف العبد إذا اعًتؼ 

مقالتو، قلص دمعي   فلما قضى رسوؿ اهلل: قالت(( بذنب ٍب تاب، تاب اهلل عليو 
كاهلل ما أدرم : قاؿ. أجب عٍت رسوؿ اهلل فيما قاؿ: حىت ما أحس منو قطرة، فقلت أليب

كاهلل ما أدرم ما : فقالت. أجييب عٍت رسوؿ اهلل : ، فقلت ألميما أقوؿ لرسوؿ اهلل 

                                 
. أىلي يف آذاين فيمن يعذرين من معناه :عذراست (ُ)
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كاهلل لقد إين : فقلت، كأنا جارية حديثة السن ال أقرأ كثَتان من القرآف. أقوؿ لرسوؿ اهلل 
فإف قلت لكم إين بريئة، . عرفت أنكم قد ظبعتم هبذا حىت استقر يف نفوسكم كصدقتم بو

كاهلل يعلم أين بريئة، ال تصدقوين بذلك، كلئن اعًتفت لكم بأمر كاهلل يعلم أين بريئة 

ژ ژ ڑ ڑ  ):كإين، كاهلل ما أجد رل كلكم مثبلن إال كما قاؿ يوسف. لتصدقونٍت

كأنا : قالت. ٍب ربولت فاضطجعت على فراشي: الت،ؽ(ُ)(   ک ک ک ک
لكن، كاهلل ما كنت أظن أف ينزؿ يف . كأف اهلل مربئي برباءٌب. كاهلل حينئذ أعلم أين بريئة

لكٍت . يٌف بأمر يتلى كلشأين كاف أحقر يف نفسي من أف يتكلم اهلل . شأين كحي يتلى
( ِ)فو اهلل ما راـ : قالت. يف النـو رؤيا يربئٍت اهلل هبا كنت أرجو أف يرل رسوؿ اهلل 

فأخذه   على نبيو  رسوؿ اهلل ؾبلسو، كال خرج من أىل البيت أحد، حىت أنزؿ اهلل 
من العرؽ، يف ( ْ)حىت إنو لينحدر منو اعبيماف. عند الوحي( ّ) ما كاف يأخذه من البػيرىحىاءً 

، كىو فلما سرم عن رسوؿ اهلل : قالت. عليو اليـو الشاًت، من ثقل القوؿ الذم أنزؿ
(( أبشرم يا عائشة، أما اهلل فقد برأًؾ : )) يضحك، فكاف أكؿ كلمة تكلم هبا أف قاؿ

كاهلل ال أقـو إليو، كال أضبد إال اهلل؛ ىو الذم أنزؿ : فقلت. قومي إليو: فقالت رل أيمي

( ٓ) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) فأنزؿ اهلل : براءٌب، قالت

فقاؿ أبو بكر، ككاف ينفق على : قالت. ىؤالء اآليات براءٌب عشر آيات فأنزؿ اهلل 
فأنزؿ اهلل . مسطح لقرابتو منو كفقره، كاهلل ال أنفق عليو شيئان أبدان بعد الذم قاؿ لعائشة

                                 
(. ُٖ) اآلية يوسف، سورة (ُ)
 .فارؽ ما أم :راـ ما (ِ)
. الشدة :الربحاء (ّ)
 ، كاالثر اغبديث غريب يف النهاية اللؤلؤ، أمثاؿ الفضة من يتخذ حب كقيل الصغار اللؤلؤ:اعبماف (ْ)

 (.َُّ /ُ) ، األثَت البن
 (.ُُ) اآلية النور، سورة (ٓ)
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 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)  (ُ ) ژ ڑ  )إذل قولو

ىذه أرجى آية يف : قاؿ عبد اهلل بن اؼببارؾ: قاؿ حباف بن موسى، ( ڑ ک ک ک ک
فرجع إذل مسطح النفقة اليت . كاهلل إين ألحب أف يغفر اهلل رل: كتاب اهلل، فقاؿ أبو بكر

سأؿ زينب  ككاف رسوؿ اهلل : كقالت عائشة. ال أنزعها منو أبدان : كقاؿ. كاف ينفق عليو
يا رسوؿ : فقالت(( ما علمت؟ أك ما رأيت؟: )) عن أمرم زكج النيب   بنت جحش

كىي اليت كانت : عائشة: قالت. كاهلل ما علمت إال خَتان . اضبي ظبعي كبصرم، اهلل
  كطفقت أختها ضبنة بنت جحش. فعصمها اهلل بالورع من أزكاج النيب ( ِ)تيساًميًٍت 
ائشة رضي اهلل كيف ىذا اغبديث اهتاـ السيدة ع.(ْ)(( فهلكت فيمن ىلك ( ّ) ربارب ؽبا

 .عنها بالفاحشة كىذا سوء ظن هبا 

 :سوء الظنأهل العلم في بعض أقوال 
ڳ ڳ ): كرد يف صحيح البخارم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ يف قولو تعاذل  -ُ

(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
كاف الرجل يقدـ اؼبدينة فإذا كلدت امرأتو غبلمان كنتجت : )(ٓ) 

كيف .ٔ))( ىذا دين سوء : ىػذا دين صاحل ، كإف دل تلد امرأتو كدل تنتج خيلو قاؿ: خيلو قاؿ
 . كيف ىذا سوء ظن باهلل عز كجل .ٔ))

                                 
 (.ِِ) اآلية النور، سورة (ُ)
.  النيب عند كمكاهنا جبماؽبا كتضاىيٍت تفاخرين :تساميٍت (ِ)
. االفك أىل يقولو ما فتحكي ؽبا تتعصب جعلت أم (ّ)
 ،(َِٕٕ) رقم اغبديث ، اإلفك حديث يف باب التوبة، كتاب الصحيح، اعبامع : مسلم (ْ)
 .(َُّٖ:ص)
 (.ُُ) اآلية اغبج، سورة (ٓ)
(. ِْْٕ /ٖ) رقم اغبديث ،البارم فتح :البخارم  (ٔ)
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كتب رل بعض إخواين من : قاؿ أف سعيد بن اؼبسيب  كرد يف شعب اإليباف للبيهقي  -ِ
أف ضع أمر أخيك على أحسنو ما دل يأتك ما يغلبك، كال )   أصحاب رسوؿ اهلل

تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شران، كأنت ذبد ؽبا يف اػبَت ؿبمبلن، كمن عرض 
نفسو للتهم فبل يلومن إال نفسو، كمن كتم سره كانت اػبَتة يف يده، كما كافيت من 

كيف ىذا األثر أف ال يساء الظن  .(ُ)( عصى اهلل تعاذل فيك دبثل أف تطيع اهلل تعاذل فيو
 .باؼبسلم بل وبمل أمره على اػبَت 

جئت إذل سفياف عشية عرفو كىو : " قاؿ  عن عبد اهلل بن اؼببارؾ  أكرد ابن أيب الدنيا -ّ
من أسوأ : ما شأنك؟ فقلت: جاث على ركبتيو كعيناه هتمبلف، فبكيت، فالتفت إذل قاؿ

 .(ِ) "ال يغفر ؽبم   الذم يظن أف اهلل: ىذا اعبمع حاال؟ قاؿ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ) :يف تفسَت قولو تعاذل –رضبو اهلل   – قاؿ ابن القيم -ْ

، فسر الظن بأنو سبحانو ال ينصر رسولو، كأف أمره سيضمحل، كفسر (ّ) (ڻ ڻ
أف ما أصاهبم دل يكن بقدر اهلل كحكمتو، ففسر بإنكار اغبكمة كإنكار القدر، كإنكار أف 

يظهره على الدين كلو، كىذا ىو ظن السوء الذم ظن اؼبنافقوف يتم أمر رسولو، كأف 
كاؼبشركوف، كإمبا كاف ىذا ظن السوء ألنو ظن غَت ما يليق بو سبحانو كما يليق حبكمتو 

. (ْ)كضبده ككعده الصادؽ
سواء كاف يف األخبلؽ،  ذمومةأف سوء الظن خصلة من اػبصاؿ ادل يتبُتففي ىذا اؼببحث 

 .  السنة، أك عند العلماء كاؼبفسرينأك يف يف كتاب اهلل 
                                 

 (.َُٓ /ّ ) االيباف، شعبؿ اعبامع البيهقي، اغبسُت بن ؿبمد (ُ)
(. ٕٗ :ص ) باهلل، الظن حسن :الدنيا أيب ابن (ِ)
(. ٔ) اآلية الفتح، سورة (ّ)
 :ص)،التوحيد كتاب شرح يف اغبميد العزيز تيسَت :الوىاب عبد بن ؿبمد بن اهلل عبد بن سليماف (ْ)

ُُٕٖ .)
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المبحث الثاني        

أنواع سوء الظن 
ذلك يف اؼببحث  بُتسوء الظن خصلة من اػبصاؿ اؼبذمومة يف الدين اإلسبلمي، كقد ت   

: " إما أف يكوف يف حق اهلل، كإما يكوف يف حق خلقو ، قاؿ البغوم: السابق، كىو على نوعُت
احدنبا أف تظن كال تتكلم كىذا ليس بو إٍب، كاآلخر الذم وبصل بو اإلٍب كىو أف : الظن ظناف

. ، كىو ما سنتعرؼ عليو يف ىذا اؼببحث، كحكم كل نوع (ُ) "تظن كتتكلم بو 
كيعرؼ بأنو ظن ما ال يليق بو عز كجل، كىذا الظن من : سوء الظن باهلل: كع األكؿالن

ڳ ڳ ): صفات اؼبنافقُت كالكفار، كيظهر ذلك من قوؿ اهلل عز كجل

، يقوؿ السعدم رضبو اهلل (ِ) (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
يفعلو كما كعد إنو ال يتم للعبد إيباف كال توحيد حىت يعتقد صبيع ما أخرب بو أف : " يف ىذه اآلية

بو من نصر الدين كإحقاؽ اغبق كإبطاؿ الباطل، فاعتقاد ىذا من اإليباف كطمأنينة القلب لئليباف 
، كقاؿ (ّ) "ككل ظن ينايف ذلك فإنو من ظنوف اعباىلية اؼبنافية للتوحيد ألهنا سوء ظن باهلل 

اهلل ال ينصر رسولو صلى  أم ظن األمر الفاسد اؼبذمـو كىو أف: " رضبو اهلل يف تفسَتىا  األلوسي

ٱ ٻ ٻ ): رضبو اهلل يف تفسَت قولو تعاذل  ، كقاؿ الشنقيطي(ْ)" اهلل عليو كسلم كاؼبؤمنُت

يدؿ على أف  ٓ))(   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
، كىو من أسباب ارتكاب احملرمات، كقاؿ ابن القيم رضبو (ٔ)ؽ بو فلو النار ممن ظن باهلل ما ال يل

                                 
 (.ّْٓ /ِٔ) تفسَت البغوم، : اغبسُت بن مسعود البغوم( ُ)
(. ٔ) الفتح،اآلية سورة (ِ)
(.  ُٕٗ  :ص) ، التوحيد كتاب شرح السديد القوؿ :السعدم ناصر الرضبن عبد (ّ)
 (.ٓٗ /ِٓ) ، اؼبثاين كالسبع العظيم القراف تفسَت يف اؼبعاين ركح : األلوسي الدين شهاب ؿبمد (ْ)
 (.ِٕ) اآلية ص، سورة (ٓ)
 (.ُّ /ٕ) البياف، أضواء :الشنقيطي األمُت ؿبمد (ٔ)
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ىذا ىو سوء الظن : " ، قاؿ(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ): اهلل كيف قولو تعاذل
الذم ظنو اؼبشركوف كاؼبنافقوف يف سورة الفتح، ألنو ظن ال يليق باهلل كصفاتو كأظبائو كحكمتو 

ق من ظن أف اهلل ال ينصر رسولو، كمن ،كمن صور(ُ)كضبده كتفرده يف ربوبيتو كاإلؽبية كصدقو كعده 
ظن أف الساعة غَت قائمة، كمن ظن أنو يكوف يف ملكو ما ال يشاء، كمن ظن أنو ال يسمع كال 

بعدـ العدؿ  يبصر كال يعلم كأف ال إدارة لو كأنو ال يتكلم كال يكلم أحدان، ككذلك اهتاـ الرسوؿ 
".  كدل يؤدم األمانة كما أمر اهلل هبا 

يظنوف  -بل كلهم إال ما شاء اهلل  -فأكثر اػبلق : " -رضبو اهلل تعاذل  -القيم  قاؿ ابن 
باهلل غَت اغبق ظن السوء، فإف غالب بٍت آدـ يعتقد أنو مبخوس اغبق، ناقص اغبظ، كأنو يستحق 

ظلمٍت ريب، كمنعٍت ما أستحق، كنفسو تشهد عليو، كإف : فوؽ ما أعطاه اهلل، ك لساف حالو يقوؿ
ق ينكره، كال يتجاسر على التصريح بو، كمن فتش نفسو كتغلغل يف معرفة دفائنها كاف لساف

كطواياىا رأل ذلك فيها، كلو فتش من فتشتو لرأيت عنده تعنتان على القدر كمبلمة لو، كأنو ينبغي 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ): ، قاؿ اهلل تعاذل(ِ)" أف يكوف كذا ككذا فمستقل كمستكثر 

. بالفقر، أم أذلٍت (ّ) (ہ ہ ہ ہ
أعظم الذنوب عند اهلل إساءة الظن بو، فإف اؼبسيء بو الظن قد ظن خبلؼ كمالو : " كقاؿ

سوء الظن ىو عدـ الثقة دبن ىو ؽبا أىل فإف كاف باػبالق كاف شكا : ، كقاؿ اؼباكردم(ْ) "اؼبقدس 
. (ٓ)شكا يؤكؿ إذل ضبلؿ
اختبلؼ حاؿ اؼبظنوف بو سوء الظن باؼبسلمُت ىبتلف ب: سوء الظن باؼبسلمُت: النوع الثاني

: فهو على أقساـ
إف كاف حاؿ اؼبظنوف بو من العلماء أك أصحاب الصبلح كاالستقامة، كبدكف دليل ( أ ) 

                                 
(. ِّٗ:ص) اؼبعاد، زاد ـبتصر :القيم ابن (ُ)
 (.ِِٗ /ّ) اؼبعاد،  زاد  :القيم أبن (ِ)
(. ُٔ) اآلية الفجر، سورة (ّ)
(. ُٖٓ :ص) الشايف، الدكاء عن سأؿ ؼبن الكايف اعبواب :اعبوزية القيم ابن (ْ)
(. ُٖٓ :ص) كالدين، الدنيا أدب :اؼباكردم ؿبمد بن علي (ٓ)
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إذا كاف اؼبظنوف بو من أىل التسًت كاػبَت : " كال برىاف فهذا منهي عنو، قاؿ األلوسي رضبو اهلل
كاجملاىرة باػببائث كالدخوؿ كاػبركج إذل كأنست منو األمانة فهذا ؿبـر ، كإف كاف يتعاطى الريب 

:  ، كيقوؿ الشيخ ناصر العمر(ُ)حانات اػبمر كصحبة الغواين الفاجرات فبل وبـر سوء الظن بو  
قد شاع عن العلماء أقواؿ ألغراض ال زبفى، فيجب التأكد فبا ينقل عن العلماء، فقد يكوف غَت 
صحيح كال أساس لو، ككم ظبعنا من أقواؿ نسبت إذل كبار علمائنا كؼبا سألناىم عنها تبُت أهنم 

 -هلل ىداه ا -الشيخ فبلف : براء منها، ىناؾ غَت قليل من الناس هبلس أحدىم يف اجمللس كيقوؿ
حىت إذا ذىبت إذل الشيخ كسألتو عن . إنو يقوؿ كذا ككذا: فيو كيت ككيت، فنسألو ؼباذا؟ فيقوؿ

. (ِ)!! كاهلل ما قلت شيئا من ىذا : صحة ما نقل عنو، قاؿ
اعلم أف سوء الظن حراـ مثل سوء القوؿ، فكما وبـر عليك أف  -رضبو اهلل   - قاؿ الغزارل 

غَت فليس لك أف ربدث نفسك كتسيء الظن بأخيك، كلست ربدث غَتؾ بلسانك دبساكئ اؿ
اعٍت بو إال عقد القلب كحكمو على غَته بالسوء، كسبب ربريبو أف أسرار القلوب ال يعلمها إال 

 (ّ) عبلـ الغيوب، فليس لك أف تعتقد يف غَتؾ سوءان إال إذا انكشف لك بعياف ال يقبل التأكيل
. (ْ) نو ىو أف يظن بأىل اػبَت سوءاكالظن الذم أمر اهلل باجتناب كثَت ـ

وبـر سوء الظن باؼبسلم كال ينبغي لئلنساف تتبع عورات الناس : " رضبو اهلل  كقاؿ ابن عثيمُت
. (ٓ) كيبحث عنها ألنو قد يكوف متجسسان هبذا العمل

إذا كاف حاؿ اؼبظنوف بو يتعاطى الريب كاجملاىرة باػببائث كالدخوؿ كاػبركج إذل ( ب)   
اػبمر كصحبة الغواين الفاجرات ككبوه، فبل وبـر سوء الظن بو كإف دل يره الظاف يشرب  حانات

.  اػبمر أك يزين
ال حرج يف الظن القبيح دبن ظاىره القبح، بل أكجب اإلسبلـ سوء : كقاؿ الشوكاين    

                                 
  ( ُٔٓ :ص ) ، اؼبثاين كالسبع العظيم القراف تفسَت يف اؼبعاين ركح :االلوسي (ُ)
(. ُِّ :ص) ، موضوعية ربليلية دراسة اغبجرات سورة :العمر سليماف بن ناصر (ِ)
(. َُّٖ :ص) اللساف، آفات كتاب الدين، علـو إحياء :الغزارل ؿبمد بن ؿبمد حامد أيب (ّ)
(. ّٗٓ /َِ) البسيط، التفسَت :الواحدم ؿبمد اضبد بن علي اغبسن أبو (ْ)
(. ََّ /ٓ) ، اؼبستقنع زاد على اؼبمتع الشرح :عثيمُت بن صاحل بن ؿبمد (ٓ)
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، كقاؿ ابن (ُ) الظن دبسلم عرؼ عنو اجملاىرة باؼبعصية كالصد عن سبيل اهلل كعدـ االلتزاـ باإلسبلـ
: ، كقاؿ الغزارل(ِ). إف كاف من أىل السوء كالفسق لنا أف نظن بو مثل الذم ظهر منهم  إسحاؽ

إف كاف ؾباىران بالفسق كفبن يتظاىر بو حبيث ال يستنكف من أف يذكر لو كال يكره أف يذكر بو، 
د بو اجملاىر ليس لفاجر حرمة، كأرا: فإذا ذكرت فيو ما يتظاىر بو فبل إٍب عليك، قاؿ عمر 

كذكر منهم : ثبلثة ال غيبة ؽبم: بفسقو دكف اؼبستًت، فبل بد من مراعاة حرمتو، كقاؿ اغبسن
. (ْ) ال حرج أف نسيء الظن هبم ألهنم أىل لذلك: ، كيقوؿ ابن عثيمُت(ّ) الفاسق اؼبعلن بفسقو
ـ ال سوء الظن بالكفار كاجب؛ ألف حسن الظن بو: سوء الظن باؼبشركُت: النوع الثالث

يليق، كمن صوره مواالهتم، كحسن الظن هبم، كأهنم سينصركف اؼبسلمُت، كيقدموف ؽبم العوف على 

ككيف يفي لنا (ٓ) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ): أعدائهم قاؿ تعاذل
ڃ  ):، قاؿ تعاذل(ٔ)كيصػدؽ لنا كقػد أنكػر كجػود اهلل ككحدانيتو كخاف نعمو اليت تغمره 

ہ ہ ھ ھ ) :تعاذل، كقاؿ (ٕ) (ڃ ڃ ڃ چ چ چ

. (ٗ) كال وبـر سوء الظن هبم( ٖ) (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

                                 
(. ُٔ /ّ)الطريق، على آفات :نوح ؿبمد ،كالسيد(ُّّٗ:ص)القدير، فتح :الشوكاين على بن ؿبمد (ُ)
(. ّٗٓ :ص) البسيط، التفسَت :الواحدم اضبد بن علي اغبسن أبو (ِ)
(. َُٕٖ – َُٖٔ :ص) الدين، علـو أحياء :الغزارل حامد ايب (ّ)
 (.ََّ/ٓ) اؼبستنقع، زاد على اؼبمتع الشرح :عثيمُت بن صاحل بن ؿبمد (ْ)
(. َُِ) البقرة،اآلية سورة (ٓ)
 (.ُٔ/ّ ) الطريق، على آفات :نوح ؿبمد السيد(ٔ)
 (.ٖ) التوبة،اآلية سورة (ٕ)
(. ُُٗ) اآلية عمراف، آؿ سورة (ٖ)
 (.ََّ /ٓ) اؼبستقنع، زاد على اؼبمتع الشرح :عثيمُت بن صاحل بن ؿبمد (ٗ)
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المبحث الثالث 
أسباب سوء الظن 

سوء الظن صفة ذميمة قد يتصف هبا اإلنساف إذ سبكنت فيو، كىذه الصفة ال بد ؽبا 
من أسباب تؤدم إليها، ألنو من غَت اؼبنطق أف يسيء اؼبرء الظن بآخر من غَت سبب، كيف 

 :كىي سنتطرؽ إذل أسباب سوء الظن ىذا اؼببحث
 : كبأمراض القل -ُ

ال شك أف القلوب سبرض كما سبرض األجساد، كمن أمراض األجساد اغبمى مثبلن ، كمن     
، كمن ابتلي هبذه األمراض، ...أمراض القلوب اغبسد كاغبقد كالغل كالبغضاء كالغَتة كاألنانية

جاه أك  -اس، أك قلة حظو يف أم نعمة من فإنو ال يهنأ أف يرل ىبوط منزلتو يف قلوب الن
أماـ احد أقرانو، كييرل ذلك بُت األقراف، حىت بُت طلبو العلم كأىل اػبَت، كمن  -علم أك ماؿ 

ىنا يبدأ تتبع العثرات كتلمس الزالت كاؽبفوات كربميل ما ال ربتمل، فهو مًتبص لكل ما 
من غيبة كذبسس كذبريح كتصنيف  حولو ليبٍت عليها الظنوف السيئة، كمن ٍب يبدأ العمل

كاهتامات، فسوء الظن دل يكن ابتداءن كإمبا بسبب مرض تلك النفوس فاؼبرض ضبلها على سوء 
 (.ُ)الظن

:   الوقوع يف أماكن الشبو كالريب  -ِ
من أسباب إساءة الظن باآلخرين الوقوع يف أماكن الشبو، كقد يكوف الوقوع يف الشبهات     

قصد، كعدـ تربير الوقوع يف ىذه الشبهات، فبا يغرم اآلخرين أف يقعوا  كأماكن الريبة عن غَت
: )) على البعد عن الشبهات إذ يقوؿ يف سوء الظن، كلعل ىذا بعض أسرار تأكيده 

اغببلؿ بٌُت كاغبراـ بُت كينهما مشبهات ال يعلمها كثَت من الناس فمن أتقى اؼبشبهات استربأ 

                                 
(. ِّْ :ص) الكرًن، القراف يف الناس بُت الظن :الراشد ناصر بنت فلوة (ُ)
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رسوؿ ، كقد ضرب لنا (ِ)(( دع ما يريبك إال ما ال يريبك: )) كقولو (ُ)(( لدينو كعرضو 
فقد قالت أـ اؼبؤمنُت صفية ، يف البعد عن كل شبهو كموقف ريبة ،مثبلن لنتأسى بو   اهلل

معتكفان فأتيتو أزكره ليبلن فحدثتو ٍب قمت ألنقلب  كاف النيب : ) بنت حيي رضي اهلل عنها
على : )) أسرعا، فقاؿ النيب  فقاـ ليقلبٍت، فمر رجبلف من األنصار فلما رأيا النيب 

إف الشيطاف هبرم من : سبحاف اهلل يا رسوؿ اهلل، قاؿ: رسلكما إهنا صفية بنت حيي، فقاال
. (ّ)(( كما شرا، أك قاؿ شيئان اإلنساف ؾبرل الدـ، كاين خشيت أف يقذؼ يف قلوب

ذبعل اؼبرء  ، ككذلك الوقوؼ مع األشخاص الذين عرفوا باػبصاؿ السيئة كالريبة كعدـ الصبلح
 .عرضة إلساءة الظن بو

 : عدـ مراعاة آداب النجول -ّ
كىي كبلـ السري الذم يكوف بُت اثنُت أك أكثر، يف زبافت كهتامس، بعيدان عن أظباع : النجول
عدـ مراعاة اآلداب اإلسبلمية يف النجول، كاليت منها أف ال تكوف باإلٍب كالعدكاف ك ،(ْ)الناس 

كمعصية الرسوؿ، ككذلك أف ال يكونا اثنُت دكف ثالث، من أسباب سوء الظن، كالشيطاف 
ۉ ې ې ې ): حريص على إلقاء العداكة كالتحريش بُت اؼبؤمنُت، قاؿ تعاذل

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

إف الشيطاف يئس أف يعبد يف جزيرة العرب كلكن يف : )) ، كقد قاؿ رسوؿ اهلل (ٓ) (  ۈئ
                                 

 ،(ِٓ ) رقم اغبديث ، لدينو استربأ من فضل باب ، االيباف كتاب البخارم، صحيح :البخارم (ُ)
  .(ِٕ:ص)
 (ُُٕ /ّ ) مسنده يف أضبد ، ، االلباين كصححو (ُِٖٓ) رقم اغبديث ، الًتمذم سنن : الًتمذم (ِ)

(. ُٗٗ /ّ)  كاؼبنذرم اسناده
 زكجتة  ككانت بامرأة خاليان  رؤم ؼبن يستحب أنو بياف باب ، السبلـ كتاب ، الصحيح اعبامع :مسلم (ّ)
 .(ّٖٔ :ص ) ،(ُِٕٓ ) رقم اغبديث ، بو  السوء ظن ليدفع فبلنو ىذه يقوؿ أف لو ؿبرما أك
(. ِّٖ/ٕ) للقرآف، القرآين التفسَت :اػبطيب الكرًن عبد  (ْ)
(. ٗ) اآلية اجملادلة، سورة (ٓ)
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، كإذا أنبل اإلنساف آداب اإلسبلـ يف التناجي كدل يلتـز هبا فإنو يفتح (ُ) ((التحريش بينهم 
 .الطريق على نفسو لتتسرب إليها الظنوف كاألكىاـ الكاذبة اليت ليس ؽبا دليل

:  الغفلة عن اآلثار اؼبًتتبة على سوء الظن  -ْ
من األسباب اؼبؤدية إذل سوء الظن، الغفلة عن اآلثار اؼبًتتبة عليو من الوقوع يف اإلٍب،      

اػببلفات كاؼبشاكل كالفرقة، فإذا نسي اإلنساف عاقبة شيء تردل فيو كإف من كما يؤدم إليو 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں): كاف فيو حتفو كىبلكو قاؿ تعاذل

. (ِ) (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
 : اؽبول إتباع -ٓ

ما سبيل إليو النفس من االلببلع عن القيود الشرعية كاالنغماس يف أنواع : اؽبول بإتباعكاؼبراد 
، (ٓ)، كىو يف األصل ميل النفس اػباطئ (ْ)ك السَت كراء ما هتول النفس كتشتهي ( ّ) اؼبلذات

كبإتباع اؽبول ضل إبليس كخلت كثَت من األمم عن إتباع  ، كىو أكؿ فتنو طرقت العادل،(ٓ)

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ): الرسل، قاؿ تعاذل

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ): كقاؿ تعاذل (ٔ) (ی ی جئ

                                 
 رقم اغبديث الشيطاف، ربريش باب كالنار، كاعبنة القيامة صفة كتاب :الصحيح اعبامع :مسلم (ُ)
. (َُٔٓ:ص) ،(ُِِٖ)
(. ُٖ ) الفرقاف،اآلية سورة (ِ)
(. ٖٗٓ /ُ) تفسَت التحرير كالتنوير، : ؿبمد الظاىر بن عاشور ( ّ)
(. ّّ /ِ) آفات على الطريق، : السيد ؿبمد نوح( ْ)
 (.ِٗٓ: ص) اؼبستخلص يف تزكية األنفس، : سعيد حول( ٓ)
(. َٓ ) اآلية  القصص، سورة  (ٔ)
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، فإذا كاف اإلنساف أشد طواعيةن للهول كاف أكثرىم إغراقان يف سوء الظن (ُ) (   ڃ 
.  (ِ)كالعمل بو دكف امتثاؿ لشرع أك أخذ بنصح أك مراعاة لعرض 

: سوء الفعل -ٔ
كغَتىا، فإف ... كسوء الظن إف اتصاؼ اإلنساف خبصاؿ سيئة كالغدر كالكذب كاػبيانة

ر لآلخرين هبذا اؼبنظار فيحكم عليهم سبكنت تلك الصفات يف اإلنساف فإف صاحبها ينظ
 : يقوؿ اؼبتنيب (ّ)بذلك كإف دل يكونوا كذلك 

إذا ساء فعل اؼبرء ساءت ظنونو       كصدؽ ما يعتاده من توىم      
يف اؼبرء اػبصاؿ الرذيلة فإنو ينظر إذل اآلخرين دبا يتصف بو من صفات رذيلة   تفإذا سبكن

، كأصبح لدية ... ء الظن كالكذب أك اػبيانة أك الغدرفمثبلن إذا سبكن يف اؼبرء صفة سو
اخل، كبذلك وبكم عليهم ...عادة فإنو يرل صبيع الناس كذابوف أك خائنوف أك غداركف

بالصفات اليت يتصف هبا ، كإف كانوا خببلؼ ما حكم عليهم بو، كبذلك يسيء الظن 
. جبميع الناس كسبب ذلك اتصافو بتلك الصفات

أف لسوء الظن أسباب مؤدية إليو، منها أمراض  يتضحاؼببحث ك من خبلؿ ىذا     
القلوب من حسد كغل كغَته، كيلجأ إليو البعض للتشفي كلبلنتقاـ من الشخص اآلخر، 
كمن تلك األسباب التواجد يف أماكن الريب كالشك، كمن األسباب كذلك إتباع اؽبول 

. ذلك كما سبيل إليو النفس كالغفلة عن اآلثار اؼبًتتبة على
 
 

                                 
(.  ُٔ - ُٓ) اآلية طو، سورة (ُ)
(.  ِّٓ:ص) قرآنية، دراسة الظن :الراشد ناصر بنت فلوه (ِ)
 (. ِّٔ :ص ) ، نفسو اؼبرجع (ّ)
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المبحث الرابع 
آثار سوء الظن 

الدين اإلسبلمي تناكؿ الشخصية اؼبسلمة من صبيع جوانبها، فما كاف فيو صبلحها دؽبا         
عليو، كما كاف فيو شر ؽبا حذرىا منو، كفبا حذرىا منو سوء الظن، ؼبا لو من آثار عظيمة على كل 

. من الفرد كاجملتمع
: الفردآثار سوء الظن على : أوالًال 
اآلخرين يف ؾبتمعو،  خطَتة على الفرد، منها ما يكوف يف عبلقتو معكلسوء الظن آثار كثَتة     

:  كمنها ما يكوف يف دينو كىذا األخطر، كمن ىذه اآلثار ما يلي
فإذا أساء اؼبرء الظن باهلل أك دبن ظاىره الصبلح فقد كقع يف : الوقوع يف الذنوب كاؼبعاصي -ُ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) :اإلٍب، قاؿ تعاذل

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

بل ال يكتفي بالظن بل يقـو بالتحقق  ،(ُ)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
من الظنوف السيئة، فيبدأ بالتحسس كالتجسس، ٍب بالغيبة كالنميمة كىذه معاصي أخرل 

: قاؿ رسوؿ اهلل كبالتارل قرهنا اهلل عز كجل بسوء الظن، ك، يقع هبا نتيجة لسوء الظن 
ال رباسدكا كال تناجشوا كال تباغضوا كال تدابركا كال يبيع بعضكم على بيع بعض، )) 

 -ككونوا عباد اهلل إخوانان، اؼبسلم اخو اؼبسلم ال يظلمو كال ىبذلو كال وبقره، التقول ىهنا، 

                                 
 (.ُِ) سورة اغبجرات، اآلية ( ُ)
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اؼبسلم ، حبسب امرئ من الشر أف وبقر أخاه اؼبسلم، كل -كيشَت إذل صدره ثبلث مرات
. (ُ)((دمو، كمالو، كعرضو : على اؼبسلم حراـ

الشك أف السيئات كاؼبعاصي توجب غضب الرب، كبالتارل إذا : التعرض للغضب اإلؽبي -2
أساء اؼبسلم الظن بربو، أك بأخيو اؼبسلم فإنو يعرض نفسو للغضب كالسخط من اهلل عز 

ۆئ )  :كقاؿ تعاذل، (ِ) (  ک ک ک ک گ گ ) :قاؿ تعاذل، كجل 

كقاؿ ، (ّ) (  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

كيف ال كىو يؤذم ، (ْ) (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ...): تعاذل

ک ک گ ): عباد اهلل يف أعراضهم كيف أنفسهم، كقاؿ اهلل تعاذل

 .  ((ٓ (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

قد ينتهي سوء الظن بصاحبو بعد البحث، كؿباكلة التحقق أك التأكد، : اغبسرة كالندامة -ّ
إذل عكس ما توىم، فتكوف ىنا اغبسرة كالندامة، كمن األمثلة على ذلك الذين ظنوا بأـ 

كىم  صفواف بن اؼبعطل كحساف بو ثابت ك مسطح  –رضي اهلل عنها  -اؼبؤمنُت عائشة 
كسبنوا لو دل ، سرة كالندامة ؼبا نزلت براءة عائشة رضي اهلل عنها فأصابتهم احل بن اثاثة  

بعثنا رسوؿ : اؿ ػؽ ، ، كمن األمثلة كذلك ما ركاه أسامة بن زيد(ٔ)يولدكا حىت ذلك اليـو

                                 
 رقم اغبديث كخذلو، اؼبسلم ظلم ربرًن باب الرب، كتاب الصحيح، اعبامع :مسلم (ُ)
. (ٖٔٗ:ص)،(ِْٔٓ)
(. ُٖ) اآلية طو، سورة (ِ)
(. ُِْ) اآلية طو، سورة (ّ)
(. ُٕ) اآلية اعبن، سورة(ْ)
 (.ٖٓ ) اآلية األحزاب، سورة (ٓ)
 (.ِٗ /ّ) الطريق، على آفات :نوح ؿبمد السيد (ٔ)
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كغبقت أنا كرجل من  :قاؿ،فصبحنا القـو فهزمناىم : إذل اغبرقة من جهينة ، قاؿ  اهلل 
فكٌف عنو : ال إلو إال اهلل ،قاؿ : فلما غىًشًيناه قاؿ : قاؿ . األنصار رجبلن منهم 

فقاؿ : ، قاؿ فلما قدمنا بلغ ذلك النيب : األنصارم ، فطعنتو برؿبي حىت قتلتو ، قاؿ 
 ، إمبا كاف يا رسوؿ هلل: قلت : قاؿ !ال إلو إال اهلل : يا أسػامة ، أقتلتو بعد ما قاؿ : رل 

قاؿ فما زاؿ يكررىا علي ،حىت سبنيت ! ال إلو إال اهلل : ميتػىعىويذان ، قاؿ أقتلتو بعد ما قاؿ 
.  (ِ) ، كىذا الكبلـ من عظم ما كقع فيو(ُ) أين دل أكن أسلمت قبل ذلك اليـو

ال شك أف من يسئ الظن ينفر منو الناس، : نفور الناس من صاحب الظن السيئ  -ْ
فوا أف ظنونو ؾبرد اهتاـ، ال دليل عليها كال برىاف، كال يتوقف على النفور بل كخاص إذا عر

، كبالظن ىبسر االنتفاع دبن (ّ)كاؼبرء قليل بنفسو كثَت بإخوانو ، يكرىونو أشد الكراىية 
  .(ْ) ظنو ضار أك االىتداء دبن ظن أنو ضاؿ، أك ربصيل العلم فبن ظن أنو جاىل

 :المجتمع آثار سوء الظن على: ثانياًال 
ال تتوقف آثار سوء الظن على الفرد حبسب، بل تتعداه إذل اجملتمع ،كىذا ما سنتعرؼ 

: عليو اآلف
إف سوء الظن كما يؤدم إليو من التجسس كالغيبة : التنافر كالفرقة بُت اؼبسلمُت -ُ

كغَتىا، تعكر صفو  كالوحدة اإلسبلمية، فتتنافر كتتفرؽ ..كالنميمة كتتبع العورات
حدهتا، فإذا ظن كل فرد سوءان باآلخر نفر منو، كأصبح اجملتمع متفرؽ كتتمزؽ ك

متفكك ، كل فرد ىبشى من األخر، كيصبح شغلهم الشاغل تتبع كل منهم ىفوات 
اآلخر كزالتو، لينتقم منو فتبدأ الغيبة كالنميمة كاغبسد، كىذا من مقاصد الشيطاف قاؿ 

                                 
 .(ُُِِ:ص)،(ِٕٖٔ) رقم اغبديث  كتاب الديات ،صحيح البخارم ،: البخارم(  ُ)
 (.ُّٖ: ص)شرح صحيح مسلم ،:  النوكم (  ِ)
(. َّ /ّ ) الطريق، على آفات :نوح ؿبمد السيد (ّ)
 (.َّّ:ص) الكرًن، القراف يف الناس بُت الظن :الراشد ضبد بن فلوه (ْ)
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اؼبصلوف يف جزيرة العرب كلكن يف إف الشيطاف قد يئس أف يعبده : )) رسوؿ اهلل 
، كبالتارل يضعف اجملتمع كيتسلط عليهم األعداء، كالدين (ُ)(( التحريش بينهم 

 .اإلسبلمي وبث على سباسك اجملتمع كتبلضبو كترابطو ليكونوا كالفرد الواحد
إذا أساء أحد الزكجُت الظن باآلخر، تبدأ العبلقة الزكجية :  التفكك األسرم -ِ

ذا يؤدم إذل أعظم مقصد من مقاصد الشيطاف، كىو الطبلؽ كتفكك باعبفاؼ، كه
األسرة، كبتفكك األسرة يتشرد األبناء، فإما يكونوا مع األب فيفقدكف حناف األـ، 

كإما يكونوا مع األـ فيفقدكف تربية األب كرعايتو ؽبم ، فببعدىم عن الوالدين أك 
 . حاب اؼبخدرات كغَتىمهبعلهم فريسة سهل للمجرمُت كاؼبنحرفُت كأص ااحدىم

من خبلؿ ىذا اؼببحث تعرفنا على آثار سوء الظن على الفرد، كاليت منها الوقوع      
من  ق، ك الندـ كاغبسرة اليت الناتجالتعرض من الغضب من اهلل عز كجل يف الذنب، ك

سوء الظن، كمن آثاره تفكك اجملتمع كاألسر كسبزيق للوحدة اإلسبلمية كالتنافر 
 . ضكالتباغ

                                 
 رقم اغبديث الشيطاف، ربريش باب كالنار، كاعبنة القيامة صفة كتاب :الصحيح اعبامع ، مسلم (ُ)
 (.َُٔٓ:ص)() ،(ُِِٖ)
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الفصل الثالث 
 :الطرؽ الوقائية من سوء الظن كفيو اؼبباحث التالية

التنشئة االجتماعية على حسن الظن  : اؼببحث األكؿ
سبلمة الصدر : اؼببحث الثاين

كالريب  قالبعد عن مواقع الشب: اؼببحث الثالث
توطُت حسن الظن : اؼببحث الرابع

تنمية األخوة يف اهلل : اؼببحث اػبامس
التثبت كالتبُت : اؼببحث السادس
اختيار األصدقاء الصاغبُت : اؼببحث السابع
احملافظة على الصلوات اػبمس مع اعبماعة : اؼببحث السابع
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تمهيد  
كاؼبنهج ، سبيزت الًتبية اإلسبلمية باشتماؽبا على منهجُت عظيمُت، كنبا اؼبنهج الوقائي 

العبلجي، فاؼبنهج الوقائي يبنع الفرد من الوقوع يف االكبرافات كاؼبشكبلت، كلو أنبية عظيمة يف 
كقاية األفراد كاجملتمع من العلل قبل حدكثها، لذلك كاف من أكليات الًتبية اإلسبلمية، كقاية 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): النفس البشرية من النار، قاؿ تعاذل

، (  ەئ ەئ وئ وئ ۇئۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 
. (ُ)بأهنا أف ذبعل بينك كبُت عذاب اهلل كقاية : كقد عرفت التقول

فالوقاية  مهمة لكل من الفرد كاجملتمع حيث ربمي الفرد كاجملتمع من العلل قبل 
. (ِ)حدكثها، كمن اؼبشكبلت قبل كقوعها، فهي أسهل بكثَت من العبلج 

ف كمن األسباب اؼبؤدية إليو، كمن أىم فعلى اؼبسلم أف يقي نفسو كمن يعوؿ من سوء الظ
، كىذا أحد مسؤكليات (ّ)التدابَت الواقية ؽبم غرس العقيدة اإلسبلمية الصحيحة يف نفوس الناشئة 

. الًتبية جبميع مؤسساهتا، كقد قيل قديبا الوقاية خَت من العبلج
 
 

                                 
 (.ُُّ: ص) سورة اغبجرات دراسة موضوعية ربليلية، : العمر بن سليماف ناصر( ُ)
 (.ّٔ: ص)ئية، مسؤكلية األسرة اؼبسلمة يف ربقيق الًتبية الوقا: عبد الرضبن عيسى عبد الكرًن( ِ)
(. ٖٗ: ص)اؼبرجع نفسو، ( ّ)
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المبحث األول 
التنشئة االجتماعية على حسن الظن 

 
نشأت : حدث كذبدد، يقاؿ: نشأ الشيء نشا نشئان، كنشوءان، كنشأة: التنشئة يف اللغة من 

، كتدؿ على االرتفاع يف الشيء كالسمو، كنشأ (ُ) كنشأ فبلف نشأة حسنة،يف بٍت فبلف 
. (ِ)، كالناشئ الذم نشأ كارتفع كعبل (إف ناشئة الليل ) أرتفع، كمنو : السحاب

عملية اجتماعية تربوية تكسب الفرد : "االجتماعية اإلسبلمية ىي التنشئة:  كيف االصطبلح 
خصائص اجملتمع اإلسبلمي، عن طريق تعلم الفرد القيم كاألخبلؽ كالثقافة كالعادات اإلسبلمية 

. (ّ) "كالعقيدة، تبدأ منذ الطفولة كتستمر حىت كفاتو
نساف لتحقيق عملية مقصودة كىادفة متدرجة يف تنشئة اإل: "كتعرؼ كذلك على أهنا

العبودية هلل تعاذل، كربقيق شركط االستخبلؼ، يقـو هبا، كيشرؼ عليها، علماء ذكك كفاءة عالية، 
 . كىو ما اختار الباحث .(ْ)" بأساليب مناسبة ككفق طرؽ تقوًن ذبمع أمرم الدنيا كاآلخرة

لتنشئة كالتنشئة االجتماعية على حسن الظن من الطرؽ الوقائية من سوء الظن، كتكوف ا
االجتماعية من بداية تكوين األسرة كحىت هناية حياة الفرد، كتكوف التنشئة من خبلؿ كسائط 

.  الًتبية كباستخداـ األساليب الًتبوية اؼبختلفة
:  وسائط التنشئة االجتماعية

: للتنشئة االجتماعية كسائط عدة ىي
زكجية أك الدـ أك القرابة ىي ؾبموعة من األفراد ارتبطوا برباط اؽبي ىو رباط اؿ: األسرة -ُ

كىم يعيشوف ربت سقف كاحد غالبا كذبمعهم ،ليحققوا بذلك الرابط غايات أرادىا اهلل منهم 

                                 
(. َِٗ: ص)، (نشأ)اؼبعجم الوسيط، مادة :إبراىيم أنيس كآخركف ( ُ)
(. ِْٖ /ٓ)مقاييس اللغة، باب النوف كالشُت كما يثلثهما، : ابن فارس( ِ)
( َُ: ص)التنشئة االجتماعية يف سورٌب النور كاألحزاب، : نسرين إظباعيل( ّ)
(. ِّ: ص)التقوًن الذاٌب للشخصية يف تربية اإلسبلـ، : القادر إظباعيلأكـر عبد ( ْ)
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، كىي اؼبعقل األكؿ للطفل كتتكوف باختيار الزكجة الصاغبة، فإذا اجتمعا (ُ) مصاحل مشًتكة 
ئ يف جو سعيدو بعيدو عن على أساس من الرضبة كاالطمئناف النفسي اؼبتبادؿ فحينئذ يًتىب الناش

، فإذا كانت األسرة صاغبة ذات الدين، (ِ)كاألمراض النفسية كاالكبرافات اػبلقية ،القلق 
ما من )): متصفة حبسن الظن نشأ الطفل يف بيئة بعيدة عن الظن السيئ، قاؿ رسوؿ اهلل 

. (ّ) ((مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك يبجسانو
ىي اؼبؤسسة اليت تقـو على نظاـ كاع لتحقيق أىداؼ تربوية ؿبددة كمقصودة : اؼبدرسة -ِ
كظيفتها األساسية يف نظرة اإلسبلـ ىي ربقيق الًتبية اإلسبلمية بأسسها الفكرية " ، ك(ْ)

كالعقيدية كالتشريعية، كبأىدافها اليت على رأسها عبادة اهلل كتوحيده، كتنمية مواىب النشء 
ذل الفطرة السليمة اليت فطره اهلل عليها، كصوهنا من الزلل كاالكبراؼ، كال تكتفي كقدراتو ع

، فعلى (ٓ) "بذلك بل تكسبو خربات من ذبارب األجياؿ السابقة كىو ما يسمى بنقل الًتاث
اؼبدرسة أف تعزز حسن الظن بُت طبلهبا، كأف تعمل على توعيتهم بآثار سوء الظن على الفرد 

. يا كاآلخرةكاجملتمع يف الدف
كىو االتصاؿ جبماىَت الناس كـباطبتهم باػبرب كالفكرة كاؼبعلومات كالرأم كنقل : اإلعبلـ -ّ

، كلو دكر مهم يف الًتبية، فمن خبلؿ احملاكاة (ٔ)العلم إليهم بالطرؽ كالوسائل اؼبناسبة الفعالة 
غبميدة احملاكاة ؼبا يبث من خبللو، يكتسب الطفل  الكثَت من الثقافة، كالكثَت من اػبصاؿ ا

اليت نصبوا إليها، كاليت منها حسن الظن، فبإعداد برامج تسلية كترفيو، يتجلى من خبلؽبا 
حسن الظن باآلخرين، كالتماس األعذار ؽبم، ننشئ أطفاؿ وبسنوف الظن باآلخرين، 

كبتفحص الربامج اليت تبث من خبللو ؼبعرفة الربامج اليت  تؤدم إذل سوء الظن أك تدعوا إليو 

                                 
(. ٖٗ: ص)مدخل إذل أصوؿ الًتبية اإلسبلمية  ، :ؿبمد عبد الرضبن الدخيل ( ُ)
(. ُُِ: ص)أصوؿ الًتبية اإلسبلمية، : عبد الرضبن النحبلكم( ِ)
، (ِٖٓٔ)رقم اغبديثعلى الفطرة، اعبامع الصحيح، كتاب القدر، باب معٌت كل مولود يولد: مسلم( ّ)

. (ٔٗٗ:ص)
(. ُّٔ: ص) الًتبية اإلسبلمية، : ضبد اغبمد(ْ)
(. ُّّ-ُِِ:ص)أصوؿ الًتبية اإلسبلمية، : عبد الرضبن النحبلكم( ٓ)
(. ِْْ: ص)أصوؿ الًتبية اإلسبلمية، : خالد اغبازمي( ٔ)
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.   بناء من إساءة الظن باآلخرينكبمي األ
كىو اؼبكاف الذم يؤدم فيو اؼبسلمُت شعَتة الصبلة، كلو أنبية بالغة يف دكلة : اؼبسجد -ْ

عند كصولو اؼبدينة، ألنو يضم  كيدؿ على ذلك، أنو أكؿ عمل قاـ بو الرسوؿ . اإلسبلـ
اكف جملاهبة مشكبلت شتات اؼبسلمُت، كهبمعوف فيو أمرىم كيتشاكركف  لتحقيق أىدافهم، كالتع

، ك بو يًتىب الفرد على الفضيلة كحب العلم كاألخبلؽ الفاضلة، كمن ىذه األخبلؽ (ُ) حياهتم
الفاضلة خلق حسن الظن باهلل، كحسن الظن باآلخرين، من خبلؿ الدركس اليومية اليت تقاـ 

. بو، كمن خبلؿ خطب اعبمع
أك غَت صاحل، قاؿ رسوؿ اهلل  الصديق مؤثر على صاحبو، سواء كاف صاغبان : األصدقاء -ٓ

:(( فحامل اؼبسك إما  :مثل اعبليس الصاحل كجليس السوء، كحامل اؼبسك كنافخ الكَت
إما أف وبرؽ ثيابك  :كنافخ الكَت .كإما أف ذبد منو روبان طيبة ،كإما أف تبتاع منو  ،أف وبذيك

 اؼبتصفُت حبسن الظن، ، فباختيار األصدقاء الصاغبُت(ِ)  ((كإما أف ذبد منو روبا خبيثة،
منذ الصغر على حسن الظن  ينشئوا، كمنعهم من أصدقاء السوء ءألبناؿليكونوا أصدقاء 

 .لكي ال ينشأ الطفل على سوء الظن من خبلؿ اؼبعاشرة،ك
 

أساليب التنشئة االجتماعية  
: للتنشئة االجتماعية على حسن الظن أساليب ىي  

: ، كيف االصطبلح(ّ)"األسوة، يقاؿ فبلف قدكة يقتدل بو:" كتعرؼ يف اللغة بأهنا: القدكة -ُ
الشخص الذم يعجب بو اإلنساف، كيسعى إذل السَت على خطاه يف ؾباؿ االعتقاد كالفكر 

، كىي من أىم األساليب اؼبؤثرة يف تربية النشء (ْ)كالسلوؾ، النابع من التوجيهات اإلسبلمية
                                 

 (.ُٖٓ: ص)الًتبية اإلسبلمية، : ضبد اغبمد( ُ)
، (ّْٓٓ) رقم كتاب الذبائح كالصيد ، باب اؼبسك  ،اغبديث ،  صحيح البخارم: البخارم (  ِ)

. (َُُْ:ص)
 (.ّٔٓٓ /ٓ)، (قدا)لساف العرب، باب القاؼ، مادة : ابن منظور( ّ)
مواصفات اؼبعلم القدكة يف ضوء الًتبية اإلسبلمية كمدل سبثلها يف أعضاء ىيئة : عاطف سادل أبو مبر( ْ)

(. ِِ: ص)الًتبية من كجهة نظر طلبتهم، التدريس يف كليات 
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بر قدكة بشرية اجتمعت فيها صفات أؾ النشء ، كاؼببلئمة للنفس البشرية ، ككاف رسوؿ 
الكماؿ كإوباءات التأثَت ،كأعظم شخصية سبثلت فيها تعاليم القراف الكرًن كالتزمت اؼبنهج 

، كالقدكة تتمثل بالنسبة للنشء يف رب األسرة ك يف اؼبعلمُت ك يف  (ُ)اإلسبلمي اؼبتكامل 
ف ينظر إذل الناشئة على انو إماـ اؼبسجد كالشخصيات اؼبعتربة يف اجملتمع ، فعلى اؼبسلم أ

القدكة اغبسنة، اليت وبتذل هبا، فيكوف مثبلن حيان غبسن الظن باهلل أكال ك باؼبؤمنُت ثانيا، كقد 

 (  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ): بذلك فقاؿ تعاذل -عز كجل  -أمرنا اهلل 

.  (ّ) (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) :، كقاؿ تعاذل(ِ)
نشئة االجتماعية، حيث بو هتذب األخبلؽ كىو احد أساليب الت: الًتغيب كالًتىيب -ِ

كيعدؿ السلوؾ، كقد كاف أحد أساليب الدعوة عند األنبياء، فتارة يرغبوف فيما عند اهلل من 
األجر، كتارة يرىبوف من عذابو، كاؼبتتبع آليات القراف الكرًن هبد فيها العديد من اآليات اليت 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): تتضمن ذلك، فمنها يف الًتغيب قوؿ اهلل تعاذل

، فالًتغيب كالًتىيب (ٓ) ( ۆئ ۈئ ۈئ ): ك يف الًتىيب قولو (ْ) (   ہ ہ ہ
يسهم إسهاما فعاال يف النفس البشرية، كيقيها من الوقوع يف الشر كاإلٍب، فنيرغب األبناء 
حبسن الظن لينالوا األجر العظيم، كنرىبهم من سوء الظن للوقاية من الوقوع يف الذنوب 

. بسبب ذلككاؼبعاصي 
نصيحة بعمل اػبَت كاجتناب الشر بأسلوب يرؽ : كاليت تعرؼ بأهنا: اؼبوعظة اغبسنة -ّ

،كىي من (ٔ) القلب، كيلهب العاطفة، كوبرؾ النفس كيبعث على اإلحساف يف القوؿ كالعمل
الوسائل اؼبؤثرة يف تعديل سوء الظن عند اإلنساف، كعند األطفاؿ خصوصان، كأسلوب الدعوة 

                                 
(. ِّٖ: ص) ثقافة الطفل اؼبسلم مفهومها كأسس بنائها ، : اضبد بن عبد العزيز اغبلييب (  ُ)
 (.ُِ)سورة األحزاب، اآلية ( ِ)
(. ٕ) سورة اغبشر، اآلية ( ّ)
(. َُ)سورة الصف، اآلية ( ْ)
(. َّ)سورة آؿ عمراف، اآلية ( ٓ)
(. ٔٓ: ص)منهج الرسوؿ يف الًتبية من خبلؿ السَتة النبوية، :  دبابش مناؿ بنت موسى( ٔ)
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: )) قاؿ رسوؿ اهلل غبسنة لو أثره البالغ إذا ًب اختيار اؼبكاف كالزماف اؼبناسبُت، باؼبوعظة ا
كالنصيحة "، (ُ) ((الدين النصيحة، قلنا ؼبن؟ قاؿ هلل كرسولو كلكتبة كألئمة اؼبسلمُت كعامتهم 

ىي كلمة جامعة تتضمن قياـ الناصح للمنصوح بوجوه اػبَت إرادة كفعبلن ، كالنصيحة العامة 
سلمُت إرشادىم إذل مصاغبهم كتعليمهم أمور دينهم ، كدنياىم ، كسًت عوراهتم كسد للم

حاجاهتم ، كنصرهتم على أعدائهم كالذب عنهم كؾبانبة الغش كاغبسد كأف وبب ؽبم ما وبب 
،  كقد كانت احد األساليب الًتبوية عند لقماف اغبكيم،(ِ) "لنفسو كيكره ؽبم ما يكره لنفسو 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ): قاؿ تعاذل

جعل مراتب الدعوة حسب مراتب اػبلق، فاؼبستجيب القابل الذكر  ، كاهلل (ّ) (  ڄ
الذم ال يعاند كال يأباه يدعى باغبكمة، كالقابل الذم لديو نوع من الغفلة كالتأخر يدعى 

. (ْ)ىي أحسن  باؼبوعظة اغبسنة، كىي النهي اؼبقركف بالًتغيب كالًتىيب، كاؼبعاند يدعى باليت
(ْ) .

لوف من ألواف اإلبداع الفٍت، يبٌت على أحداث تؤدم إذل كجود مشكلة : كىي: القصة -ْ
، كؽبا أثرىا الذم ال ينكر يف تعديل السلوؾ ؼبا ؽبا من قدرة على شدة (ٓ)ربتاج إذل حل 

العواطف، إذا كانت بأسلوب مشوؽ، ففيها هتذيب للنفوس كتقوًن للسلوؾ، كىي أحد 
رآنية، كقد ذكر اهلل قصص األمم السابقة، كمن ذلك قصة صاحب اعبنة الذم األساليب الق

دخلها كىو ظادل لنفسو يف سورة الكهف كظنو بعدـ قياـ الساعة، كقصة موسى عليو السبلـ 
: كقاؿ تعاذل (ٔ) ( ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ) :مع اػبضر كغَتىا، قاؿ تعاذل

                                 
. (ْٔ:ص)، (ٓٓ)رقم باب بياف أف الدين النصيحة ،اغبديث اعبامع الصحيح، كتاب اإليباف،: مسلم( ُ)
 (.َُٗ-َُٖ: ص) األربعوف حديثان يف األخبلؽ مع شرحها ، : أضبد معاذ حقي (  ِ)
(. ُّ)سورة لقماف، اآلية ( ّ)
(.  ّٗٗ: ص)األصوؿ الًتبوية لبناء الشخصية اؼبسلمة،  :عبد الودكد مكرـك( ْ)
(. ّٓ: ص) ،منهج الرسوؿ يف الًتبية من خبلؿ السَتة النبوية: مناؿ بنت موسى دبابش( ٓ)
(. ّ)سورة يوسف، اآلية ( ٔ)
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. (ُ) (  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)
فمن خبللو يتم تعديل السلوؾ ،  مبلحظة األبناء أسلوب مهم يف الًتبية: اؼببلحظة -ٓ

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ): اػباطئ يف حينو، كقد حث القرآف الكرًن على ذلك فقاؿ

، فباؼببلحظة ينشأ الطفل على حسن الظن كالبعد عن سوءه، فعلى اآلباء (ِ) (ۅ ۅ 
عن األنظار ال يعرؼ مع من  مراقبة أبنائهم، كأف ال يًتؾ ؽبم اغببل على الغارب بعيدان 

يسرحوف كمع من يبرحوف، فإذا كاف اعبانب الصحي لؤلبناء مهم عند اآلباء كالذم يتعُت 
عليهم مراقبتو كمتابعتو، فمن باب أكذل االىتماـ باعبانب الديٍت الذم ىو أىم من اعبانب 

.  الصحي
اعبواب بشرط كحدة أف يتناكؿ اغبديث طرفاف أك أكثر عن طريق السؤاؿ ك: كىو: اغبوار -ٔ

، (ّ) فيتبادال النقاش كقد يصبلف إذل نتيجة، كقد ال يقنع أحدنبا األخر ،اؼبوضوع أك اؽبدؼ
كىو من األساليب اليت اىتم هبا اإلسبلـ، للتمييز بن اغبق كالباطل، ليكوف على بينو كعلم 

ہ ہ ہ ہ ھ ): كاضح باآلثار اؼبًتتبة على األمر اؼبنهي عنو، قاؿ تعاذل

، فعلى اآلباء كاؼبربُت تشجيع األبناء (ْ) (ھ ے ے ۓ ۓھ ھ 
 األبناء على أسلوب اغبوار كإتباعو كاحًتاـ عقوؿ كآراء الناشئة، كقد استعملو رسوؿ اهلل 

، (ٓ) ...((اترضاه ألمك، ألختك: )) مع الشاب الذم آتاه يستأذنو يف الزنا كدل يعنفو بل قاؿ
.  ، فبذلك األسلوب اقتنع الشاب بأسلوب سهل كمؤثر(ٓ)

: (ٔ)كلو قيمة تربوية بالنسبة للمتعلم تتمثل يف التارل 

                                 
(. ٗٗ)سورة طو، اآلية ( ُ)
(. ٔ)سورة التحرًن، اآلية ( ِ)
(. ُٕٔ: ص)أصوؿ الًتبية اإلسبلمية كأساليبها، : معبد الرضبن النحبلك( ّ)
(. ُِٓ)سورة النحل، اآلية ( ْ)
(. ُِٕ /ُ)السلسلة الصحيحة ، : األلباين ؿبمد ناصر الدين (  ٓ)
(.  ٖٓ: ص)منهج الرسوؿ يف الًتبية من خبلؿ السَتة النبوية، : مناؿ بنت موسى دبابش( ٔ)

 



55 

 

. يسهم يف توضيح األمور كإزالة الغموض عنها -ُ
. يسهم يف إقناع كل طرؼ من األطراؼ اؼبتحاكرة -ِ
. يسهم يف تنمية قدرة اؼبتعلم على التعبَت كينمي ملكاتو العقلية  -ّ
اغبديث كتشجيع ركح النقد يساعد اؼبتعلم يف إكسابو لقيم االستماع لآلخرين كأدب  -ْ

. الذاٌب كالبعد عن التلقُت 
كبإتباع أساليب التنشئة االجتماعية من القدكة الصاغبة، كالًتغيب يف حسن الظن، كالًتىيب من 
سوء الظن كفبا يًتتب عليو ، كباستخداـ أسلوب اغبوار يف توضيح حسن الظن كتوضيح آثار 

ؿ التعايش مع القصص كاليت منها حادثة االفك سوء الظن على األفراد كاجملتمع، كمن خبل
مع األبناء، كدببلحظتهم ككعظهم باغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة، نستطيع بإذف اهلل أف ننشي 

. أجياالن وبسنوف الظن باهلل كباؼبؤمنُت
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المبحث الثاني 
سبلمة الصدر                               

صدر النهار : أعلى مقدـ كل شيء كأكلو، حىت إهنم يقولوف: يعرؼ الصدر يف اللغة بأنو
: كالسبلمة ىي الرباءة كتسلم منو تربأ، كالسبلمة.  (ُ) كالليل، كصدر األمر أكلو كصدر كل أكلو 

. (ِ) قبا: سلم من األمر يسلم سبلمان : العافية، يقاؿ
المة اؼبعنوية اليت ذبعلو صحيحان سليمان من يقصد هبا الس: كسبلمة الصدر يف االصطبلح

، كسبلمة القلب ىي  (ّ)األمراض اؼبعنوية، مثل البغضاء كاغبسد كاغبقد كالضغينة كسوء الظن 
صفاؤه كنقاؤه ، كصحتو كقوتو ، كطهارتو كبراءتو ،كىو فضيلة من فضائل اإلسبلـ ، كخلق من 

 .(ْ)أخبلؽ القرآف 
كسبلمة الصدر من األحقاد كاغبسد كالٌغل من الطرؽ الوقائية من سوء الظن، ألف سوء 
الظن ما ىو إال نتاج ؼبا يف الصدكر من األحقاد كالٌغل كغَتىا من اآلفات، كقد كاف من دعاء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): الدعاء بسبلمة الصدر ، قاؿ تعاذلاألكلُت الصاغبُت 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

، كالدين اإلسبلمي هنانا عن ما يؤدم إذل الغل كاغبقد، فقاؿ رسوؿ اهلل (ٓ)(   ٹ ٹٿ 
( :(  ال رباسدكا كال تباغضوا كال تناجشوا ككونوا عباد اهلل إخوانان ...) )(ٔ) فدؿ ىذا اغبديث ،

                                 
. (ُُِْ/ِٖ) ، (صدر) مادة باب الصاد ،لساف العرب، : ابن منظور( ُ)
. (َِٕٕ/ِّ) (سلم ) مادة باب السُت ، اؼبرجع نفسو، ( ِ)
(. ٕ: ص) موسوعة القيم كمكاـر األخبلؽ العربية كالسعودية، : مرزكؽ بن صنيتاف بن تنباؾ( ّ)
 (.ُٗ /ْ)موسوعة أخبلؽ القرآف ، : اضبد الشرباصي (  ْ)
(. َُ)سورة اغبشر، اآلية ( ٓ)
(. ْْ: ص )سبق زبرهبو ، ( ٔ)
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من األسباب  ،كما ىو كاضح من ظاىره أف التباغض كالتحاسد كالتناجش كالبيع على بيع بعض
ة للبغض كالتفرقة، كىذه األسباب فبا يؤدم إذل سوء الظن، كأف من أسباب التحاب سبلمة اؼبؤدم

.  القلب من تلك اآلفات
كل ـبمـو القلب ، صدكؽ :)) عن أفضل الناس قاؿ  فعندما سيئل رسوؿ اهلل 

فيو،  التقي النقي، ال إٍب : )) قاؿ( ـبمـو القلب ) فما ( صدكؽ اللساف نعرفو ) ، قالوا ((اللساف
. (ُ) (( كال غل كال حسد

مثبل يف سبلمة الصدر، فبعد إف فعل بو إخوتو ما فعلوه، كبعد أف  كقد ضرب يوسف 
صار دبقدرتو االنتقاـ كالثأر لنفسو، قاؿ ؽبم ال تثريب عليكم اليـو يغفر اهلل لكم، قاؿ اهلل تعاذل 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ): يف سورة يوسف

ضرب أركع األمثاؿ يف  ، ككذلك رسولنا (ِ) (ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ﮵ ﮶ ﮷
: ذلك كمنها مالقيو يـو العقبة ،حُت عرض نفسو عليهم فلم هببو احد، فناداه ملك اعبباؿ كقاؿ

، ككذلك يف غزكة أحد فقد شج رأسو ككسرت ثنيتو فكاف (ّ) إف شئت ألطبقن عليهم األخشبُت
ككذلك  ،   ، كهبذا داللة على سبلمة صدره (ْ) ((رب اغفر لقومي فإهنم ال يعلموف : ))يقوؿ

من النفقة اليت قررىا لو عندما خاض يف   عندما منع مسطح بن أثاثو   أبو بكر الصديق

ڃ ڃ چ ): حادثة االفك، بعد إقامة حد القذؼ عليو كتوبتو، كعند نزكؿ قوؿ اهلل تعاذل

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

                                 
،كصححو األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب ( َُٔٔ: ص)الًتغيب كالًتىيب، : عبد العظيم اؼبنذرم( ُ)

(. ُّْٔ)صحيح ابن ماجة يف  ، ك(ِٖٖٗ)رقم 
 (.ِٗ)سورة يوسف، اآلية ( ِ)
ذل اؼبشركُت كاؼبنافقُت ، من أ اعبامع الصحيح ، كتاب اعبهاد كالسَت ، باب ما لقي النيب :  مسلم(  ّ)

. (ٓٗٔ:ص)، (ُٕٓٗ) رقم اغبديث 
. (ّٗٔ:ص)، (ُِٕٗ)اغبديث رقم كتاب اعبهاد كالسَت ، باب غزكة احد ، : اؼبرجع نفسو ( ْ)
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. عفا عنو كأعاد ما كاف يقرره لو (ُ) (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
 

األحاديث الواردة في الترغيب والحث على سالمة الصدر   
: كردت العديد من األحاديث اؼبرغبة يف سبلمة الصدر منها ما يلي  
من كظم غيظان كىو قادر على أف ينفذه دعاه اهلل عز كجل على : )) قاؿ رسوؿ اهلل  -ُ

. (ِ)((اهلل من اغبور العُت ما شاء  رؤكس اػببلئق يـو القيامة حىت ىبَته
اؼبؤمن الذم ىبالط الناس كيصرب على آذاىم خَت من اؼبؤمن الذم : )) قاؿ رسوؿ اهلل  -ِ

. (ّ) ((ال ىبالط الناس كال يصرب على آذاىم 
كمن مظاىر سبلمة القلب خلوه من سوء الظن كمسبباتو من اغبقد كاغبسد كالشحناء ، كىذا    

 . (ْ)ال يكوف إال إذا امتلئ القلب بتوحيد اهلل ، كاليقُت بوعده كالثقة حبكمتو كانتظار رضبتو
 (ٓ): كلسبلمة الصدر أسباب عدة نذكر منها 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ : قاؿ تعاذل،اإلقباؿ على كتاب اهلل عز كجل كقراءتو كحفظو  -ُ

فالقرآف شفاء ؼبا يف الصدكر ، فيزيل أمراض ،(ٔ)  چ...ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   
أمراض الشبهة اؼبفسدة للعلم كالتصور كاإلدراؾ ،حبيث يرل األشياء على ما ىي عليو ،ففيو من 

                                 
 (.ِِ)سورة النور، اآلية ( ُ)
 ،(ُّٕ/ٓ)، (ْٕٕٕ) رقم كتاب األدب ، باب من كظم غيظا، اغبديث  سنن أبو داكد،: أبو داكد( ِ)

، كصححو األلباين يف صحيح [كقاؿ يف كصيتو ألىل مكة ما سكت عنو فهو صحيح ]كسكت عنو
           ، كصححو يف صحيح الًتمذم(ّّْٗ) ، كصححػو يف صحيح ابن ماجة ( ِِٓٔ) اعبامع 

 (ِّْٗ .) 
/ ٕ)  كمسند أضبد ،(ّٖٖ) رقم اغبديث األدب اؼبفرد، باب الذم يصرب على أذل الناس، : البخارم (ّ)

.  كقاؿ على شرط الشيخُت( ّٗٗ)السلسلة الصحيحة، كصححو األلباين يف (َِٕٓ) ، كالًتمذم (ْٗ
(. ُٖ /ِ)كقفات تربوية يف ضوء القراف الكرًن ، : عبد العزيز بن ناصر اعبليل (  ْ)
(. ّْ: ص)سبلمة الصدر يف ضوء الكتاب كالسنة، : سعيد بن علي بن كىف القحطاين( ٓ)
(. ٕٓ)نس، اآلية سورة يو( ٔ)
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قى القلب اغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة بالًتغيب كالًتىيب كالقصص ما يوجب صبلح القلوب ، فيب
. (ُ) ؿببان للرشاد مبغضان للغي

كقد دأب إذل ذلك الصاغبُت ،الدعاء بسبلمة القلب من األحقاد كالضغائن على اؼبسلمُت  -ِ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )األكلُت  قاؿ تعاذل 

. (ِ)(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
تؤمنوا، كال  ال تدخلوا اعبنة حىت: )) إفشاء السبلـ بُت الناس، فقد قاؿ رسوؿ اهلل  -ّ

. (ّ) ((تؤمنوا حىت ربابوا، أفبل أنبئكم دبا يثبت ذلك لكم؟ افشوا السبلـ بينكم 
قاؿ : قاؿ  االبتعاد عن الوقوع يف الذنوب كاؼبعاصي ألهنا أسباب كل شر فعن أنس  -ْ

ما تواد اثناف يف اهلل عز كجل أك يف اإلسبلـ فيفرؽ بينهما أال بذنب وبدثو ))  رسوؿ اهلل 
.  ، كىذا يدؿ على أف الذنب سبب يف عدـ سبلمة القلوب كلذلك تفرقا(ْ) ((ا أحدىم

 (.ٓ)((هتادكا ربابوا: )) اؽبدية حيث ذبلب احملبة بُت الناس، فقد قاؿ رسوؿ اهلل  -ٓ
النظر إذل من ىو أدين منو كعدـ النظر إذل من ىو فوقو يف العافية كتوابعها كالرزؽ كتوابعو  -ٔ

. الصدر كسبلمتوفإف ذلك سبب يف انشراح 
فعلى اؼبسلم أف يكوف سليم الصدر، بعيدان كل البعد عن كل اآلفات اؼبؤدية إذل سوء الظن،  

األسباب اؼبؤدية إذل سبلمتو، داعيان اهلل عز كجل بسبلمة الصدر دبر كل صبلة كيف  بإتباعكذلك 
 . أكقات استجابة الدعوة

 

                                 
 .(ٓٔ:ص )طب القلوب عند اإلمامُت اعبليلُت ابن تيمية اغبراين كابن قيم اعبوزية ، : عمر اضبد الراكم  ( ُ)

(. َُ)سورة اغبشر، اآلية ( ِ)
حسنو األلباين يف صحيح ك، (َُِٓ)رقم اغبديث سنن الًتمذم، كتاب صفة يـو القيامة، : الًتمذم (ّ)

. الًتمذم
(. َُْ) رقم  اغبديثباب ىجر اؼبسلم، ، األدب اؼبفرد : البخارم( ْ)
كحسنو األلباين، يف صحيح األدب (.ْٗٓ) رقم اغبديث األدب اؼبفرد، باب قبوؿ اؽبدية، : البخارم( ٓ)

(. ِْٔ)اؼبفرد 
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المبحث الثالث 
كالريب  قالبعد عن مواقع الشب

إف البعد عن مواقع الشبة كالريب من الطرؽ الوقائية من سوء الظن باآلخرين، كلذلك حذر 
القرآف الكرًن كالسنة النبوية من الوقوع يف تلك اؼبواطن، ليضمن اإلسبلـ للمسلم سبلمة النتائج 
اؼبًتتبة على ذلك، فمن حاـ حوؿ الشبهة كجلس ؾبالس الريبة، تعرض للمسؤكلية كالعقاب قاؿ 

ہ ھ )عاذل ؿبذران من اػبوض كلو بالكبلـ يف قصة اإلفك على عائشة رضي اهلل عنها ت

، أم تظنوف أف إشاعة الطعوف كالكبلـ الفاحش أمر سهل ال تبعة فيو ، (ُ) (   ھ ھ ھ ے
. (ِ)كىو عند اهلل عظيم من حيث ارتكاب اإلٍب كالذنب

ٍيتيٍم فىبلى تػىتػىنىاجىٍواًإذىا  الًَّذينى آمىنيوا يىا أىيػُّهىا كيف قولو  ٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىمىٍعًصيىًت الرَّسيوًؿ  تػىنىاجى بًاإٍلً
من اآلداب الرفيعة : يقوؿ سيد قطب  (ّ)  كىتػىنىاجىٍوا بًاٍلربي كىالتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اللَّوى الًَّذم ًإلىٍيًو ربيٍشىريكفى 

توقع الريبة كتزعزع الثقة كاليت تبث يف القلوب النهي عن التناجي يف اغباالت اليت : يف ىذه اآلية 
 . (ْ) اغبزف كالتوجس كزبلق جوان من عدـ الثقة

                                 
(. ُٓ)سورة النور، اآلية ( ُ)
(. َِٓ: ص)أخبلؽ اؼبسلم، : كىبة الزحيلي( ِ)
( . ٗ)، اآلية  ادلةسورة اؼبج(  ّ)
 ( .َُّٓ /ِٖ)يف ظبلؿ القراف ، : سيد قطب (  ْ)
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أف النيب :، كمن ذلك ما ركتو صفية بنت حيي قالت (ُ)من تلك اؼبواطن  كقد احًتز  
  فلما أمسيت انصرفت فقاـ يبشي معي فمر ،كاف معتكفان يف اؼبسجد ، فأتيتو فتحدثت عنده

يا رسوؿ : فقاال(( إهنا صفية بنت حيي : )) من األنصار فسلما ٍب انصرفا فنادانبا كقاؿ بو رجبلف
إف الشيطاف هبرم من ابن آدـ ؾبرل الدـ من اعبسد كإين : )) فقاؿ، اهلل ما نظن بك إال خَتان 

دفع الظن السيئ عن نفسو ببياف اؼبوقف،  ، كبذلك يتضح أنو (ِ)((خشيت أف يدخل عليكما 
 .(ّ)كعلى العاقل أف يتجنب أىل الريب، لئبل يكوف مريبان . يقل إنٍت رسوؿ اهلل ال يظن يب سوءان كدل 

كبعدان عن ،كعلى صاحب األسوة اغبسنة أف يًتؾ كثَتان من اؼبباحات احتياطان ألمر دينو 
رل الشبهات، كبعدان عن مواطن الظن لئبل ينفر الناس من االقتداء بو، لذلك كاف أمَت اؼبؤمنُت ع

 ما : وبتاط لنفسو كألعُت الناس فيلبس اؼبرقع من الثياب، فلما اعًتض عليو البعض أجاب
 .(ْ) لكم كاللباس، ىو ابعد عن الكرب كأجدر أف يقتدل بو اؼبسلم

كمن األمثلة اليت قد يقع صاحبها بالظن السيئ كىو ال يعلم، ما يلحظ من بعض 
بعيدة ،حيث بعضهم ال يؤدكف الصبلة مع اعبماعة األشخاص يف اؼبناسبات كالقادمُت من مناطق 

ألهنم قد صلوا تلك الصبلة قصرا كصبعا يف سفرىم، كىذا ذريعة إلساءة الظن هبم كخاصة ؼبن ال 
كىو  عن أبيو أنو صلى مع رسوؿ اهلل  يعرؼ حاؽبم، كقد ركم عن جابر بن يزيد بن األسود
ة اؼبسجد فدعا هبما فجئ هبما ترعد غبلـ شاب، فلما صلى إذا رجبلف دل يصليا يف ناحي

ال تفعلوا إذا : )) صلينا يف رحالنا فقاؿ: قاال(( ما منعكما أف تصليا معنا : )) فرائصهما فقاؿ

                                 
(. َٓٗ: ص)إحياء علـو الدين، : ؿبمد الغزارلأيب حامد ( ُ)
اغبديث رقم ،اعبامع الصحيح ، كتاب السبلـ ، باب بياف أنو يستحب ؼبن رؤم خاليا بأمرأه : مسلم ( ِ)

(. ّٖٔ: ص) (ٕٗٔٓ)
(. ٕٔ: ص)عقبلء كنزىة الفضبلء، ركضة اؿ: ؿبمد بن حباف البسيت( ّ)
(. ْٗ: ص)األخبلؽ يف اإلسبلـ النظرية كالتطبيق، : إيباف عبد اؼبؤمن سعد الدين( ْ)
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. (ُ) ((صلى أحدكم يف رحلة ٍب أدرؾ اإلماـ كدل يصل فليصل معو فإهنا لو نافلة
أمور مشبهات ال يعلمهن  اغببلؿ بٌُت كاغبراـ بٌُت كبينهما: )) أنو قاؿ كعن رسوؿ اهلل 

، كيف شرح ىذا اغبديث أف (ِ)((كثَت من الناس فمن أتقى الشبهات فقد استربأ لدينو كعرضو 
كاغبراـ بُت يعرفو صبيع اؼبسلمُت كىناؾ قسم ثالث مشتبهات ال ،اغببلؿ بٌُت يعرفو صبيع اؼبسلمُت 

اإلنساف يف اؼبشتبهات كىو ال  لكن ىناؾ أناس كثَت يعلموهنن، كإذا كقع،يعلمهن كثَت من الناس 
بأنو ال ،يعلم أهنا حراـ كرآه من يعلم أهنا حراـ أنكر عليو، فمن اتقى ىذا اؼبشتبو فقد استربأ لدينو 

. (ّ) استربأ لعرضو من أف يظن بو سوءا،كيقع يف اغبراـ 
رة يبر بالطريق فإذا برجل يكلم امرأة، فعبله بالد رضي اهلل عنو  عمر بن اػبطابكبينما 

فلم تقف مع زكجتك يف الطريق تعرضاف اؼبسلمُت : يا أمَت اؼبؤمنُت إمبا ىي امرأٌب، فقاؿ لو: فقاؿ
. (ْ) ...يا أمَت اؼبؤمنُت اآلف قد دخلنا اؼبدينة ككبن نتشاكر أين ننزؿ: إذل غيبتكما؟ فقاؿ

دع ما يريبك إذل ما ال يريبك، فإف الصدؽ )) على حديث   كيف تعليق لعبد الرضبن حبنكة
، أم دع ما وبدث يف قلبك االضطراب كالقلق كالشك بسوء العاقبة (ٓ) ((طمأنينة، كالكذب ريبة 

كالوقوع يف الشر كاإلٍب، إذل ما ال وبدث يف قلبك شيئان من ذلك، بل وبدث يف قلبك الطمأنينة 
فتاء قلبو يف اغبكم على السلوؾ الذم قد سبيل نفسو إذل فبارستو، كالراحة كاألمن، فعلى اؼبسلم است

                                 
رقم اغبديث سنن أبو داكد، كتاب الصبلة، باب فيمن صلى يف منزلو ٍب أدرؾ اعبماعة، : أبو داكد( ُ)

 (.ٕٓٓ) داكد ،كصححو األلباين يف صحيح أيب ،كسكت عنو ( ّٖٔ/ ُ)، ( ٕٓٓ)
، (ِٓ) رقم اغبديث  كتاب اإليباف ، باب فضل من استربأ لدينو ،صحيح البخارم ،: البخارم  (ِ)

.  (ِٕ:ص)
 .  www.khudheir.com،  (ْ:ص)شرح األربعُت النوكية ، : عبد الكرًن بن عبد اهلل اػبضَت (  ّ)
(. ّّ /ّ)على الطريق، آفات : السيد نوح( ْ)
سنن الًتمذم، : الًتمذم ،(ُِِٓ)، اغبديث رقم اؼبستدرؾ على الصحيحُت : اغباكم النيسابورم ( ٓ)

. كقاؿ حسن صحيح( ُُٕ/ ّ) كقاؿ حسن صحيح ، كيف مسند اضبد  ،(ُِٖٓ)رقم اغبديث 

 

http://www.khudheir.com/
http://www.khudheir.com/
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: ، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم(ُ) فاإلنساف لدية حس باطن يدرؾ بو طريقي اػبَت كالشر
. (ِ)(( الرب حسن اػبلق، كاإلٍب ما حاؾ يف صدرؾ ككرىت أف يطلع عليو  الناس)) 

ع أف يتخذ القرار النهائي يف اؼبواطن اليت يكوف فيها، يستطي استفتاء اؼبرء قلبو فمن خبلؿ 
فإذا رأل أف تلك اؼبواطن ربدث القلق كاالضطراب الداخلي كالشك أك إساءة الظن، فعليو البعد 

: أم ( (ّ(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ): عن تلك اؼبواقع اليت تسبب إساءة الظن بو، قاؿ تعاذل
سوء الظن كعن هتمة األشرار فإف األشرار ال هبب االحًتاز عن : ، كقاؿ الغزارل(ْ)شاىد كؿباسب 

، كعلى العلماء كاؼبشايخ األفاضل ذبنب تلك اؼبواطن، ألف ذلك (ٓ) يظنوف بالناس كلهم إال الشر
سبب يف إبطاؿ االنتفاع بعلمهم، ككذلك على اؼبربُت البعد عن تلك اؼبواطن ،ألهنم أسوة كقدكة 

رؼ ؿبسوب عليهم، كعلى الوالدين مسؤكلية لغَتىم من الناس كالطبلب ،كأف أم سلوؾ كتص
عظيمة يف ذلك ببعدىم عن مواقع الشبو ليحذكا األبناء حذكىم ألهنم القدكة ؽبم، قاؿ رسوؿ اهلل 

 (( : ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك يبجسانو))((ٔ كعلى ،
يف البيئة التعليمية ببعد التبلميذ عن أصدقاء السوء  اؼبربُت مسؤكلية عظيمة تتمثل بالتوجيو كالنصح

. كؾبالستهم ؼبا يف ذلك من إساءة الظن هبم، كأف ال يقف دكرىم على التعليم فقط
. كمن تلك اؼبواطن اليت تؤدم إذل إساءة الظن الوقوؼ مع أصحاب السوء كمصادقتهم

                                 
. (ٕٕ -ّٕ /ُ)األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها، : عبد الرضبن حسن حبنكة اؼبيداين( ُ)

، (ُٔٓٔ)رقم اغبديث اعبامع الصحيح، كتاب الرب كالصلة كاآلداب، باب تفسَت الرب كاإلٍب، : مسلم( (ِ
(. ٓٔٗ: ص)

(. ُْ)سورة القيامة، اآلية ( ّ)
(. ٖٗٗ: ص) تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف ، : عبد الرضبن السعدم( (ْ
(. ُٓٗ: ص)إحياء علـو الدين، : ؿبمد الغزارل( ٓ)
، (ٕٓٓٔ)رقم اغبديث اعبامع الصحيح، كتاب القدر، باب معٌت كل مولود يولد على الفطرة، : مسلم( ٔ)

(. ٔٗٗ: ص)
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المبحث الرابع 
توطُت حسن الظن 

أضمر فعلو : على األمر ( كاطىنىوي )أقاـ بو ، : كىٍطنان ( يىًطني )كىطىنى باؼبكاف ، : التوطُت يف اللغة 
.  ( ِ) سبهيدىا: ،ك تػىٍوًطُتي النفس (ُ)ضبلها عليو  : نفسو على األمر كطن  بو ، ككافقو عليو ، ك

علـو األخرل، كلتعريف توطُت النفس على حسن الظن نذكر بعض التعريفات للتوطُت يف اؿ
بأهنا تلك اعبهود العلمية اليت تبذؿ إلحداث "كاليت منها توطُت اػبدمة االجتماعية، كاليت تعرؼ 

تغيَتات يف بعض مكونات اػبدمة االجتماعية اؼبنتشرة ثقافيان من اػبارج بقصد التوصل إذل بعض 
، (ّ) "ة ؽبذا اجملتمعاالبتكارات كالتجديدات استجابة لبعض الظركؼ كالعوامل الثقافية اؼبميز

بتكييف أك تطويع أك أقلمة اؼبهنة حسب ظركؼ كمتطلبات اجملتمع الذم تعمل "كتعرؼ كذلك 
. (ْ) "فيو

بأنو ضبلها كهتيئتها كتطويعها : كيرل الباحث تعريف توطُت النفس على حسن الظن
. الظن عن طريق ما يبذؿ من جهود علمية كعملية ليحل ؿبل سوء،كتكييفها على حسن الظن 

كىو من الطرؽ الوقائية من سوء الظن، كيكوف توطُت حسن الظن من داخل النفس، كذلك 
بالصرب على حسن الظن كؾباىدة النفس عليو، كإف كقع سوء الظن يف النفس ،أف يوطن اؼبسلم 

نفسو على عدـ التحقق، كضبل التأكيبلت على اػبَت ،كيكوف التوطُت من خبلؿ اؼبؤسسات 
كهيئة ،، ككذلك الوزارات كاؽبيئات ، كالثقافية قافية كاليت منها مثبلن األندية الرياضيةالًتبوية كالث

األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر، كذلك باستحداث كظائف للمتحدثُت الرظبيُت لتلك 
كلتوضيح ما يلـز توضيحو، لتضييق اجملاؿ على نقل األخبار ،اؼبؤسسات ، كليؤخذ منهم اػبرب 

ليت قد تيفسر تفسَتان خاطئان، كقد يساء الظن باآلخرين من خبلؽبا، كذلك باستحداث كالشائعات ا
كظائف متحدثُت عن الوزارات كاؽبيئات، فمثبلن يف ىيئة األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر يكوف 

                                 
(. َُِْ /ِ)اؼبعجم الوسيط ، : إبراىيم أنيس كآخركف ( ُ)
(.  كطن ) ترتيب القاموس احمليط على طريقة اؼبصباح اؼبنَت، مادة : الطاىر أضبد الزاكم (  ِ)
(. ُٗ: ص)أفاؽ التوطُت علم النفس يف العادل العريب، : ىاركف اػبليفةعمر ( ّ)
(. ُٗ: ص)اإلسبلـ كاػبدمة االجتماعية،  :إبراىيم عبد الرضبن رجب( ْ)
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اػبرب، كيبُت اػبطط كاؼبشاريع اليت ستقـو هبا اؼبؤسسة خبلؿ منو ىناؾ متحدث رظبي ؽبا يؤخذ 
معُت، ككذلك يكوف ىناؾ متحدث لكل مدرسة يوضح القرارات اؼبتخذة من قبل إدارة فًتة 

يظن سوءان بإدارة اؼبدرسة كىيئتها التعليمية  لكيبلاؼبدرسة  كأسباب ذلك إف احتاج اؼبوقف لذلك، 
.  من خبلؿ منربىا اإلعبلمي كاؼبتمثل يف اإلذاعة اؼبدرسية

ف استخداـ بعض العبارات اليت ربث على حسن كمن الوسائل اؼبعينة على توطُت حسن الظ
الظن  كتذـ سوء الظن، ككتابتها يف اللوحات اإلعبلنية يف اؼبؤسسات الثقافية، ككذلك يف 

اإلعبلنات التلفزيونية بُت اغبُت كاآلخر، كيف أركقة اؼبدارس كاعبامعات، كيف التقارير الشهرية 
جرم ببعض منها، كيف اللوحات اإلعبلنية يف للطبلب، كيف الصحف اليومية، كتذييل التقوًن الو

. العامة طرؽاؿ
اؼبسلم من )، (ُ)(إياكم كالظن فإف الظن اكذب اغبديث : ) كمن ىذه العبارات ما يلي 

كل اؼبسلم على اؼبسلم حراـ دمو ) ، (اتقوا مواطن الشبو ) ، (ِ)(سلم اؼبسلموف من لسانو كيده 
. (ّ) (كمالو كعرضو 

أف توطُت حسن الظن يف اجملتمع اؼبسلم من الطرؽ الوقائية من  تٌبُتكمن خبلؿ ىذا اؼببحث     
سوء الظن، كذلك من خبلؿ تفعيل الوسائط الًتبوية من مدارس كجامعات كىيئات كمن خبلؿ 
اؼبساجد كغَتىا، لفًتة معينة كؿبددة بُت اغبُت كاآلخر، كدبجاىدة النفس على عدـ التحقق يف 

. إساءة الظن  حالة

                                 
اعبامع الصحيح، كتاب الرب كالصلة كاألدب ، باب ربرًن الظن كالتجسس كالتنافس كالتناجش : مسلم (  ُ)

 (.ٕٔٗ: ص)، ( ِّٔٓ) ككبونبا ، اغبديث رقم 

 (.ْْٖٔ) صحيح البخارم ، اغبديث رقم : البخارم (  ِ)

 (.ِْٔٓ) اعبامع الصحيح ، اغبديث رقم : مسلم (  ّ)
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المبحث الخامس 
تنمية األخوة يف اهلل 

من الطرؽ الوقائية من الوقوع يف سوء الظن تنمية األخوة الصادقة يف اهلل، كاهلل عز كجل 
ڄ ڃ ): خلق الناس من أبوين نبا آدـ كحواء، كجعلهم شعوبا كقبائل ليتعارفوا، قاؿ تعاذل

، (ُ) (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
عارؼ أساس العبلئق بُت البشر، كقد وبدث تصادـ كعوائق تعكر صفو ىذا التعارؼ، لكن ال كالت

ينبغي أف تنسى اغبكمة  اليت من أجلها خيًلقى اػبلق، كىي عبادة اهلل كعمارة األرض، فالدين 
اإلسبلمي يدعم كل رابطة توطيد ىذا التعارؼ كتزيح عوائقو، كمن ىذه الركابط رابطة األخوة 

فقد أفهم اإلسبلـ اإلنساف أف اغبياة ليست لو كحده، كأهنا ال تصلح لو كحده، بل . ميةاإلسبل
أف تكره مضرتو كتبادر إذل  ـعليو قىناؾ أناس مثلو فلو حقوؽ عليهم كؽبم حقوؽ عليو، فمن حق

مثل اؼبؤمنُت يف توادىم كتعاطفهم : )) دفع اؼبضرة عنو، كتتأدل إذا تأدل ، قاؿ رسوؿ اهلل 
، كيف (ِ)((كتراضبهم مثل اعبسد، إذا اشتكى منو عضو، تداعى لو سائر اعبسد بالسهر كاغبمى

من نفس عن مؤمن كربو الدنيا، نفس اهلل عنو كربو من كرب يـو القيامة، كمن : )) حديث آخر
(( يسر على معسر، يسر اهلل عليو يف الدنيا كاآلخرة، كمن سًت مسلمان سًته اهلل يف الدنيا كاآلخرة 

ۈ ٴۇ ۋ ): فإذا حدث ما يشوب ىذه األخوة كجب اإلصبلح قاؿ تعاذل. (ّ)

فبا هبفف عواطف  ، كحذر رسولنا (ْ) (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
ال رباسدكا كال تناجشوا كال تباغضوا كال تدابركا : ))الود كاليت منها سوء الظن باآلخرين فقاؿ 

                                 
(. ُّ)سورة اغبجرات، اآلية ( ُ)
اعبامع الصحيح ، كتاب الرب كالصلة كاألدب، باب تراحم اؼبؤمنُت كتعاطفهم كتعاضدىم، : مسلم( ِ)

(. ْٕٗ: ص)، (ٖٔٓٔ)رقم اغبديث 
كتاب الذكر كالدعاء كاالستغفار، باب فضل االجتماع على تبلكة القرآف كالذكر ، : اؼبرجع نفسو(  ّ)

( . َُُُ: ص)، ( ّٖٓٔ) رقم اغبديث 
(. َُ)سورة اغبجرات، اآلية ( ْ)
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إخوانان، اؼبسلم أخو اؼبسلم ال يظلمو كال ! كال يبيع بعضكم على بيع بعض ، ككونوا عباد اهلل 
حبسب امرئ من الشر أف : )) كيشَت إذل صدره ثبلث مرات (( ىبذلو كال وبقره، التقول ىهنا

، فالعمل هبذا اغبديث  (ُ)((مالو كدمو كعرضو: وبقر أخاه اؼبسلم ، كل اؼبسلم على اؼبسلم حراـ
. (ِ) كقلة الشحناء بينهممن أعظم األسباب اؼبوصلة للتآلف بُت اؼبسلمُت 

فمما يزيد كيدعم اإلخوة، أف وبافظ كل مسلم على حقوؽ أخيو اؼبسلم، كاليت كردت يف 
ىٌن؟ يا رسوؿ اهلل ا ـ: قيل: حق اؼبسلم على اؼبسلم ست: )) قاؿ رسوؿ اهلل : اغبديث التارل

ا عطس فحمد اهلل إذا لقيتو فسلم عليو، كإذا دعاؾ فأجبو، كإذا استنصحك فانصح لو، كإذ: قاؿ
، فإذا نظرنا ؽبذه اغبقوؽ قبدىا تبدأ بااللتقاء، (ّ) ((فشمتو، كإذا مرض فعده، كإذا مات فاتبعو 

ی جئ ): فيجب الرد بأحسن منو أك مثلو قاؿ تعاذل ،فيلقي أحدنبا السبلـ على اآلخر

 ، فهو من أسباب احملبة كما كرد ذلك عن رسوؿ اهلل (ْ) (حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
ال تدخلوا اعبنة حىت تؤمنوا، كال تؤمنوا حىت ربابوا، أكال أدلكم على شيء إذا فعلتموه )) : فقاؿ

، كبذلك تكوف نقطة بداية التعارؼ، فيدعو أحدىم اآلخر إذل (ٓ) ((رباببتم؟ افشوا السبلـ بينكم 
عض ما منزلو، فيأٌب اغبق الثاين كىو إجابة الدعوة، كتتعمق العبلقة بينهما، كقد يستنصحو يف ب

أشكل عليو من أموره الدينية كالدنيوية فيجب عليو أف ىبلص لو يف النصيحة كىو اغبق الثالث، 
كإذا عطس فحمد اهلل، فيشمتو كىو اغبق الرابع، كإف زاد عن ثبلث فيجب عدـ تشميتو، ألف 
ذلك  أعراض ؼبرض قد أصابو، فيأٌب اغبق اآلخر كىو عيادتو يف مرضو مع مراعاة آداب زيارة 

                                 
اغبديث اعبامع الصحيح، كتاب الرب كالصلة كاألدب، باب ربرًن ظلم اؼبسلم كخذلو كاحتقاره ، : مسلم( ُ)

(. ٖٔٗ:ص)، (ُْٓٔ)رقم  
 (.ٕ: ص)األخوة اإلسبلمية كآثارىا،  : عبد اهلل بن جار اهلل اعبار اهلل( ِ)
 (ُٓٔٓ) رقماغبديث اعبامع الصحيح، كتاب السبلـ، باب من حق اؼبسلم للمسلم رد السبلـ، : مسلم( ّ)

 (.ّّٖ: ص)  ،
(. ٖٗ)سورة النساء، اآلية ( ْ)
 (ُْٗ) رقم اغبديث اعبامع الصحيح، كتاب اإليباف، باب بياف أنو ال يدخل اعبنة إال اؼبؤمنوف، : مسلم( ٓ)

(. ْٓ: ص)، 
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كبالتارل يأٌب اغبق األخَت كىو  ،اؼبريض، فإف شفي فاغبمد هلل ،كإال سيكوف ذلك سببان يف كفاتو
جنازتو، كبذلك نبلحظ أف عبلقة اؼبسلم بأخيو تبدأ من اللقاء األكؿ كال تنتهي حىت يرحل  إتباع

. من الدنيا ؼببلقاة ربو
لسوء الظن؛ ألف من كاف يف كمن شركط األخوة يف اهلل سبلمة الصدر من اآلفات اؼبؤدية 

. صدره شيئان منها أفسدت تلك األخوة
فبقياـ كل مسلم حبق أخيو اؼبسلم كما كرد يف اغبديث السابق قبد أف اجملتمع كوف عبلقة 

أخوية إسبلمية قوية، ككأهنم أخوه من النسب بل أكثر، فبل قبد من يظن الظن السيئ بأخيو 
. اؼبسلم

اإلخوة اإلسبلمية بُت األبناء، كقاـ كل منهم حبق أخيو توادكا  فإذا قاـ اآلباء بتنمية ىذه
كربابوا كتصافت قلوهبم، ككقوا من الظن السيئ بينهم، ٍب تتوسع الدائرة بُت األقارب فاغبي 

. فاجملتمع ككل
كتبدأ تنمية األخوة اإلسبلمية بُت األبناء من بداية تكوين األسرة، كذلك باختيار الزكجة 

، فإذا كانت (ُ)(( فاظفر بذات الدين تربت يداؾ : )) ين ذلك رسوؿ اهلل الصاغبة كما ب
بيت ذا دين قوم ال ينظر إذل الدنيا  -بإذف اهلل عز كجل  -الزكجة ذات دين،  كونت مع الزكج 

كملذاهتا اليت ىي السبب يف اغبسد كالبغضاء كالظنوف السيئة، فيكوفي بيت متحاب يف اهلل، كمنو 
الصفَت اؼبكوف من األسرة، ٍب األقارب كاألرحاـ فكانوا متحابُت يف اهلل متماسكُت يتكوف اجملتمع 

.  كاعبسد الواحد
ككذلك اؼبؤسسات التعليمية عليها مسؤكلية عظيمة يف تقوية الركابط األخوية بُت التبلميذ، 

اء كيتمثل ذلك يف دكر أعضاء ىيئة التدريس من إدارة كمعلمُت، يف حل مشاكل الطبلب كالقض
اليت قد تؤدم إذل اغبسد ،على كل ما يعكر صفو ىذه األخوة، كبعدىم عن اؼبنافسة غَت الشريفة 

كالبغضاء كالظن السيئ، كأف تكوف اؼبؤسسات التعليمية قدكة ألبنائها يف التعاكف كاإليثار كحب 
ـك كل منهم اػبَت لآلخرين، كالبعد عن الظن السيئ، كأف يتضح ذلك جليان يف بيئتهم اؼبدرسية، فيق

                                 
، (ّّٓٔ)رقم اغبديث اعبامع الصحيح، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين،  : مسلم( ُ)

 (.ّٖٓ: ص)
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حبق أخيو اؼبسلم على أكمل كجو، ككذلك على القائمُت على اؼبناىج الدراسية العناية بذلك يف 
اؼبناىج، كتضمينها قصص من سَتة الصحابة كالتابعُت يتضح فيها متانة األخوة اإلسبلمية 

. عندىم، كاليت كانت كاألخوة من النسب بل أكثر منها 
أف يعمل على توثيق األخوة اإلسبلمية كتقوية ركابطها بُت  ككذلك على اجملتمع اإلسبلمي  

: أفراده، كالعمل على تبليف ما يعكرىا، كقد حث الدين اإلسبلمي على ذلك قاؿ اهلل تعاذل

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

 ( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹

بينهما ليكونوا كاعبسد الواحد، ألف ذلك فأمر بالصلح بينهما بالعدؿ لًتجع ركابط األخوة ، (ُ)
يؤثر على اجملتمع اإلسبلمي بأسره فيضعف كيتفرؽ، كالدين يأمر بالتماسك كالتعاكف كأف يعيشوا 

.   كالفرد الواحد إذا تأدل تأثر الباقوف من أؼبو

                                 
(. ٗ) سورة اغبيجيرات، اآلية( ُ)
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المبحث السادس 
التثبت والتبين 

من الطرؽ الوقائية من سوء الظن التثبت كالتبُت يف األمور كعدـ االستعجاؿ، كىو من 

ٺ ): األخبلؽ اإلسبلمية اليت دعا إليها القرآف الكرًن، كحث على االلتزاـ هبا، فقاؿ تعاذل

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
من التثبت األناة كعدـ العجلة كالتبصر اؼبراد بالتبٌُت ىنا التعرؼ كالتفحص، ك: ، يقوؿ الشوكاين(ُ)

 .(ِ)يف األمر الواقع كاػبرب الوارد حىت يتضح كيظهر 
التأين كالًتيث كعدـ التسرع كالعجلة يف كل ما يأٌب اإلنساف من أقواؿ : كعرؼ بأنو

، (ّ)كأعماؿ كإصدار أحكاـ حىت يتبُت لو اغبق، كيظهر لو الصواب، كال يندـ حيث ال ينفع الندـ
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ): عاذلقاؿ ت

اؼبطالبة بتعجيل الشيء قبل كقتو، لذلك كانت العجلة : االستعجاؿ ىناك ، (ْ)  (ى
 .(ٓ) مذمومة

أمر اهلل بالتثبت، كأخرب باألضرار اؼبًتتبة على عدـ التثبت كأف من تثبت دل  -عز كجل -كاهلل      
، كالتبٌُت لو أنبية عظيمة يف حياة الناس، فعندما يبٍت اإلنساف تصوراتو ،كيصدر أحكامو (ٔ) يندـ

على الناس من العلم كليس الظن كالتخريص فإف ذلك وبميو من الوقوع يف ظلم الناس،  كاهتامهم 
كال ، كهبعلو قريبان من الصواب كساؼبان من األخطاء كالعثرات فبل يتعجل (ٕ)يف أعراضهم كأمواؽبم 

                                 
(. ٔ) ية ، اآل سورة اغبجرات( ُ)
(. َُّٗ: ص)فتح القدير، : ؿبمد على الشوكاين( ِ)
 (.ُّ: ص)التثبت يف القراف الكرًن،  :ؿبمد ؿبمد أضبد حسُت أضبد( ّ)
 (.ٖٓ)سورة األنعاـ ، اآلية (  ْ)

(. ُٕٖ /ٖ)التفسَت البسيط، : علي بن اضبد الواحدم( ٓ)
(. ْْ:ص)الفتاكل السعدية، : عبد الرضبن بن ناصر السعدم( ٔ)
(. ِٓ /ُ) أدب الكبلـ كأثره يف بناء العبلقات اإلنسانية ، : عودة عبد اهلل( ٕ)
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كينظر متفحصان ىل الكبلـ ، بل يتأمل كيتبُت قبل أف يتكلم ، يسرع يف نشر األخبار حُت ظباعها 
. (ُ)فيو مصلحة أـ فيو مفسدة

كتدؿ اآليات يف حادثو االفك على قاعدة يف االهتاـ كاؼبرافعة تقـو على أساس أف كل 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) :كىذا مستفاد من قولو تعاذل، (ِ)اهتاـ البد لو من دليل كبينو 

. (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
كسورة اغبجرات حفلت بالكثَت من التوجيهات اليت تقي اجملتمع اؼبسلم من التصدع، 
فحذرت من تلقي أخبار الفاسق بالقبوؿ اؼبطلق مبينو اؼبنهج الذم ينبغي أف ييتبع، كنبهت إذل 

خطورة ما قد يتهاكف فيو من سوء الظن كالسخرية كاللمز كالتنابز باأللقاب، لكوهنا توىي بناء الفرد 
.  (ّ)حيث كوف ما يفعلو يزعزع إيبانو كيضعف خلقو كنقلو إذل زمرة الفساؽ  من

كاؼبنهج الذم ينبغي أف يسلكو اجملتمع اؼبسلم يف التعامل مع األنباء منهج كسط،  فلم 
كدل يدع للمسارعة بقبولو، بل يدعو للًتيث للتأكد من ، يوص بإنباؿ كعدـ االلتفات ػبرب الفاسق 

. (ْ) ية أف تصيبوا قومان بسبب اعبهل حبقيقة حاؽبمصحتو، كسبب ذلك خش
مثبل يف التبُت كالتثبت حيث كاف معتكفان حُت زارتو صفية بنت  كقد ضرب رسوؿ اهلل 

على رسلكما إهنا صفية بن حيي : )) فمر رجبلف من األنصار، فقاؿ -رضي اهلل عنها  -حيي 
، (ٓ) ((لشيطاف هبرم من ابن ادـ ؾبرل الدـ فإف ا: )) سبحاف اهلل يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ، فقاال((

. حقيقة األمر ليتبُت ؽبم كيبل يظنا بو سوءان  حيث بٌُت ؽبم الرسوؿ 
كما عجل أحد إال اكتسب ندامة، ألف الزلل ، العجلة موٌكل هبا الندـ :   قاؿ أبو حاًب

اإلقداـ عليو، كال مع العجل ، كاإلقداـ على العمل بعد التأين فيو احـز من اإلمساؾ عنو بعد 

                                 
(. ََٖ: ص)تيسَت  الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف ، : عبد الرضبن السعدم(  ُ)
 (.َُِ /ٓ)التفسَت اؼبوضوعي لسور القراف، :لببة من علماء التفسَت كعلماء القرآف  ( ِ)

 (.ّّٕ /ٕ) سو، اؼبرجع نف( ّ)
(. ُّٓ /ٕ)اؼبرجع نفسو، ( ْ)
اغبديث رقم ،اعبامع الصحيح ، كتاب السبلـ ، باب بياف أنو يستحب ؼبن رؤم خاليا بأمرأه : مسلم (ٓ)

 .(ّٖٔ: ص) (ٕٗٔٓ)
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يكوف العجوؿ ؿبمودان أبدان، كالرشيد من رشد عن العجلة، كاػبائب من خاب عن األناة ، كالعجل 
. (ُ) ـبطئ أبدا، كما أف اؼبتثبت مصيب أبدان 

كاإلسبلـ يذـ االستعجاؿ كينهى عنو، كيبدح األناة كيأمر هبا كىي من مظاىر خلق الصرب، 
نة، خببلؼ العجلة فهي من ظبات الرعونة كالطيش، كتدؿ على كمن ظبات أصحاب العقوؿ كالرزا

. (ِ) أف صاحبهػا ال يبػلك اإلرادة القوية القادرة على ضبط نفسو ذباه انفعاالهتا العجولة
كعند كركد خرب لو شأف عن قـو ذبهل حاؽبم، فينبغي التأين أكالن؛ ألف بالتأين يتمكن اؼبرء 

طوات عملية يكوف هبا استيضاح األمر صدقان أك كذبان، فإف من تقليب األمر كتدكيره كالقياـ بخ
. (ّ)كاف كذبان توقف لئبل يقع الضرر بالغَت ظلما فيقع يف اإلٍب فيندـ عليو 

يف التعامل مع أبنائنا ليقتدكا بنا يف تعامبلهتم ، فينبغي التثبت يف األمور كلها يف منازلنا 
تعامل معهم يف مؤسساتنا التعليمية كالبعد عن العجلة يف اغبياتية، كما ينبغي التثبت كالتبُت يف اؿ

إصدار األحكاـ عليهم، كما ينبغي على اجملتمع بأسره أف يكوف التأين كالتثبت صفتو يف التعامل 
.  مع األحداث كاألخبار

فعلى اآلباء التعامل مع أبناءىم يف حل مشاكلهم كتلقي األخبار بالتثبت كالتبُت كعدـ 
ار األحكاـ، كعلى اؼبربُت يف مدارسهم كذلك بأف يكوف منهجهم التأين كعدـ العجلة يف إصد

االستعجاؿ يف معاعبة األمور ليتنب ؽبم اغبق، كعلى اجملتمع بأسره أف يتثبت يف تلقي األخبار 
كعدـ الظن السيئ باآلخرين دبجرد حديث ال أصل لو، كليغلق على أصحاب الغيبة كالنميمة 

خل اجملتمع، ككذلك ال ننسى أنبية تضمُت الكتب اؼبقررة كخاصة كتب اجملاؿ لبث ظبومهم دا
الًتبية اإلسبلمية اؼبوضوعات اؼبتعلقة يف التثبت كالتبُت كتضمينها ببعض سَتة الصحابة رضواف 

. اهلل عليهم كمنهجهم يف ذلك خبلؿ حياهتم

                                 
(. ُُٕ-َُٕ :ص)ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء، : ؿبمد بن حباف البسيت( ُ)
 (.ّٖٔ-ّٕٔ /ِ: )اإلسبلمية كأسسها، ص األخبلؽ: عبد الرضبن حبنكة اؼبيداين( ِ)
 (. ّّٕ: ص)الظن دراسة قرآنية، : قببلء بنت عبد العزيز الرشيد( ّ)
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المبحث السابع 
اختيار األصدقاء الصاغبُت 

من الطرؽ الوقائية من سوء الظن اختيار األصدقاء الصاغبُت اؼبتصفُت حبسن الظن،      
ڄ ): كحيث  أف اؼبرء ال يستطيع أف يعيش دبفرده، كىذه سنة اهلل يف اغبياة، قاؿ تعاذل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

(ژ
اؼبؤمن ألف :  )) ، بل ليس من صفات اؼبؤمن أف يعيش دبفرده، قاؿ رسوؿ (ُ) 

 -رجبل كاف أك طفبل  -، كاإلنساف يتأثر (ِ) ((ألوؼ كال خَت فيمن ال يألف كال يؤلف 
باألصدقاء كالقرناء كال يبكن أف يظن عدـ حدكث ىذا التأثَت، ففي كبل اغبالُت يتأثر اعبليس 

إمبا مثل اعبليس : )) ، كدليل ذلك قوؿ اؼبصطفى (ّ)جبليسة إما بالسوء كإما باػبَت  كالفائدة 
فحامل اؼبسك إما إف وبذيك كإما إف ،  الصاحل كاعبليس السوء كحامل اؼبسك كنافخ الكَت

تبتاع منو كإما إف ذبد منو روبان طيبة، كنافخ الكَت إما إف وبرؽ ثيابك كإما إف ذبد منو روبان 
، كمن شبرات الصداقة كاأللفة حسن اػبلق، فحسن اػبلق يوجب التحاب كالتآلف (ْ)(( خبيثة 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ) :تعاذلكالتوافق، كقد كرد الثناء على النفس األلفة، قاؿ 

كالتفرؽ من شبرات سوء اػبلق الذم يثمر يف  ((ٓ (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
. التباغض كالتحاسد كالتدابر

إذل أف تكوٌين األخبلؽ اغبسنة يبكن أف يكوف عن   -رضبو اهلل  -كأشار اإلماـ الغزارل     
طبع يسرؽ من الطبع اؿ: " طريق مصاحبة األخيار كالصاغبُت، ككذلك األخبلؽ السيئة فقاؿ

                                 
(. ُّ)سورة اغبجرات اآلية ( ُ)
 .كقاؿ سنده جيد( ِٕٔ/َُ)ؾبمع الزكائد ،: اؽبيثمي  (ِ)
(. ِِٓ:ص)لة، مسؤكلية األب اؼبسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفو: عدناف حسن صاحل باحارث( ّ)
، (ّْٓٓ) رقم اغبديث  كتاب الذبائح كالصيد ، باب اؼبسك ،صحيح البخارم،: البخارم (ْ)

. (َُُْ:ص)
(. ّٔ)سورة األنفاؿ، اآلية ( ٓ)
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 .(ُ)"الشر كاػبَت صبيعان 
كالصحبة كالرفقة من أعظم كسائل التوجيو غَت اؼبباشر، فإذا ازبذ اإلنساف رفقة، 

كصحبة صاغبة، تلتـز حبسن الظن، فإنو سيتأثر هبا، كسرعاف ما يكتسب ىذا اػبلق العظيم 
يعيش يف كسط غَت ملتـز هبذا اػبلق كيصبح ظبةن بارزةن فيو، أما الرفقة غَت الصاغبة فإف اإلنساف 

 .(ِ) اإلسبلمي فإذا بو وباكي كيتأسى برفيقو، كخاصة إذا كاف ذا شخصية ضعيفة

ألمتو اغبث على ازباذ الصحبة الصاغبة، فقد ركل  لذلك قبد من تعاليم نبينا 
كحامل ،مثل اعبليس الصاحل كاعبليس السوء )) :عن النيب  البخارم عن أيب ىريرة 

كإما إف ذبد منو روبان  ،كإما إف تبتاع منو ،إما إف وبذيك:فحامل اؼبسك ،اؼبسك كنافخ الكَت 
، كركل الًتمذم عن (ّ)((كإما إف ذبد منو روبان خبيثة  ،إما إف وبرؽ ثيابك :كنافخ الكَت .طيبة

فاؼبطلوب ، (ْ)((ال تصاحب إال مؤمنان : )) يقوؿ أنو ظبع رسوؿ اهلل  أيب سعيد اػبدرم 
من اإلنساف أف يصاحب األخيار كيبتعد عن األشرار؛ ألف مصاحبتهم ال زبلو من اؼبفاسد، 

، كمن ٍب قاؿ (ٓ) ((الرجل على دين خليلو فلينظر أحدكم من ىبالل : )) قاؿ رسوؿ اهلل 
صحبة األخيار تورث اػبَت كصحبة األشرار تورث الشر كالريح إذا مرت على الننت ضبلت نتنان، 

. (ٔ) إذا مرت على الطيب ضبلت طيبان ك

                                 
(. َٕ -ٖٓ /ّ)أيب حامد الغزارل، إحياء علـو الدين، ( ُ)
آفات على الطريق   :،ك السيد ؿبمد نوح(ِْٔ /ُ)فقو الدعوة إذل اهلل،  :اؼبيداين عبد الرضبن حبنكة( ِ)

(ِ/ ُُْ .)
، (ّْٓٓ)صحيح البخارم ، كتاب الذبائح كالصيد ، باب اؼبسك ، اغبديث رقم : البخارم ( ّ)

 (.َُُْ:ص)
، كقاؿ حديث حسن ، كحسنو األلباين يف صحيح الًتغيب (ُٗٓ/ْ) سنن الًتمذم،: الًتمذم(ْ)

(. ُّْٕ) يح ، كاعبامع الصح( َّّٔ)رقم اغبديث 
( ّّْٖ) ، ك أبو داكد ( ََْٕ)  رقم اؼبستدرؾ على الصحيحُت ، اغبديث:اغباكم النيسابورم ( ٓ)

كقاؿ حسن غريب ، كصححو النوكم يف ربقيق رياض الصاغبُت ( ِّٖٕ) كسكت عنو ، كالًتمذم 
( . ِٕٗ) ، كحسنو األلباين يف السلسلة الصحيحة ( ُٕٕ) 

 (.ٓٓ)ديث رقم احلالعقبلء  كنزىة الفضبلء،  ركضة: ابن حباف البسيت( ٔ)
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:  يقوؿ طرفو بن العبد
  (ُ) عن اؼبرء ال تسأؿ كسل عن قرينو               فكل قرين باؼبقارف يقتدم

كحيث ترتقي الصحبة إذل مرتبة اؼبودة كاؼبخاللة فإهنا تكوف حينئذ أخطر، كيكوف أثرىا 
هبر صاحبو إذل مواقعو، مهما كانت  يف النفس أعمق، كاألقول إرادة من اػبليلُت ىو الذم

مواقع خَت أك مواقع شر، كيظل التقارب بُت كجهتيهما يزيد شيئا فشيئان حىت يكونا دبثابة نفس 
كاحدة، ذات نسختُت، كحىت يكونا على دين كاحد يف الفكر كالسلوؾ، بيانان ؽبذه اغبقيقة من 

، كالفكر من الفكر ((دين خليلو الرجل على : )) حقائق االجتماع اإلنساين يقوؿ الرسوؿ 
يسرؽ كالنفس من النفس تسرؽ كالطبع من الطبع يسرؽ كاػبلق من اػبلق يسرؽ، كسبب ذلك 
الصحبة كاؼبودة أك اإلعجاب كاإلكبار أك الغَت ة كاغبسد، كأعظم كل ذلك تأثَتان اػبلة فاػبليل 

ص آخر، كعلو ذلك يسرؽ من طباع خليلو كأخبلقو كنفسو كفكره ما ال يسرؽ منو أم شخ
التجاكز اؼبنسجم مع ميوؿ النفس كأىوائها، كىكذا تكوف العدكل األخبلقية حسنة كانت أك 

. (ِ)قبيحة
  كقد تفطن العلماء اؼبسلموف األكائل ؽبذه القضية فحذركا كنبهوا ،فاإلماـ ابن اعبوزم

اإلشراؼ  كليحمل على صحبة...... أما تدبَت األكالد فحفظهم من ـبالطة تفسد : يقوؿ
. (ّ)كالعلماء ليحذر من مصاحبة اعبهاؿ كالسفهاء فإف الطبع لص

تقتضي اؼبوافقة، فإذا كاف أحد الرفيقُت صاغبان،  -يف الغالب  -كحيث اؼبرافقة      
كاآلخر فاسدان، فإما أف يؤثر الصاحل يف الفاسد، فيصبح صاغبان مثلو، أك يؤثر الفاسد يف الصاحل 

فيصبح فاسدان مثلو، فإف دل يؤثر أحدنبا يف اآلخر، فمآؽبما االفًتاؽ كانقطاع الصحبة يف 
لب، لعدـ التماثل كالتجانس بينهما، فالصغَت أك اؼبراىق الذم يهيئ اهلل لو جليسان صاغبان الغا

استمر ؿبافظان على صبلحو، كإف كاف فاسدان  -يف األصل صاغبان  -ينتفع دبجالستو، فإف كاف 
أصلحو اهلل جبليسو الصاحل، كالذم ييهيأ لو جليس فاسد قاده إذل الفساد كاالكبراؼ عن جادة 

                                 
(. ِّ: ص)،  ديواف طرفو بن العبد: طرفو بن العبد(ُ)
(. ُٖٗ -ُٕٗ /ِ)  األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها، :عبد الرضبن حسن حنبكة( ِ)
 (.َِِ: ص)صيد اػباطر، : عبد الرضبن ابن اعبوزم( ّ)
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. (ُ) صواباؿ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ): قاؿ تعاذل

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

. (ِ)( ﮲ ﮳﮴  ﮵
فعلى العاقل أف وبسن انتقاء أصدقائو، كأف وبسن انتقاء األصدقاء كالرفقاء ألبنائو أك 

تبلميذه كلكل من يشرؼ على تربيتهم، كىذا من الواجبات اليت تفرضها أصوؿ الًتبية 
. (ّ)اإلسبلمية 

 كينبغي على األبوين أف يهيئا لولدنبا اؼبدرسة الصاغبة كالرفقة الصاغبة كاعبماعة الصاغبة
، فبل يعقل كىو يف ىذه األجواء الصاغبة ...ليكتسب الولد الًتبية اإليبانية كاػبلقية كاعبسمية

. ، كيتصف بالصفات الدنيئة كاليت منها سوء الظن(ْ)أف ينحرؼ الولد 
كمن خبلؿ ما سبق يتضح أنبية اختيار األصدقاء، ؼبا ؽبم من أثر اهبايب يف اكتساب 

تصلح أخبلؽ اؼبرء دبصاحبة أىل أصبلح ، كتفسد : ردم يقوؿ اؼباك األخبلؽ الفاضلة،
حسن الظن، فإف كاف الرفيق فبن وبسن الظن كمن األخبلؽ الفاضلة  ،(ٓ) دبصاحبة أىل الفساد

باآلخرين فبل شك باف ىذا اػبلق العظيم سيتأثر بو اؼبرء، كإف كاف فبن يتصف بسوء الظن فإنو 
. سيتأثر بو كذلك

كتوجيههم حبسن اختيار األصدقاء ، ظيمة يف تربية النشء كعلى اؼبربُت مسؤكلية ع
كربذيرىم من األصدقاء اؼبتصفُت باألخبلؽ السيئة بصفو عامة كاؼبتصفُت بسوء الظن خاصة، 
كذلك تضمُت اؼبقررات الدراسية باؼبوضوعات اليت هتتم باألخبلؽ الفاضلة ،كاليت منها حسن 

. السوءالظن كاختيار الرفقاء ككقايتهم من قرناء 
                                 

 .www. saaid.net، دكر اؼبسجد يف الًتبية: عبد اهلل قادرم األىدؿ( ُ)
(. ِٗ -ِٕ)سورة الفرقاف، اآليات ( ِ)
 (.ُٖٗ/ِ)األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها، : عبد الرضبن حسن حنبكة( ّ)
 (.ْٓٗ /ِ)تربية األكالد يف اإلسبلـ،  : عبد اهلل علواف( ْ)
 (.ٕٖ: ص)أدب الدنيا كالدين ، : علي بن ؿبمد اؼباكردم (  ٓ)
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المبحث الثامن 
احملافظة على الصلوات اػبمس مع اعبماعة 

من الطرؽ الوقائية من الوقوع يف سوء الظن احملافظة على الصلوات مع اعبماعة، 
، كشرعان ىي أقواؿ كأفعاؿ ـبصوصة مفتتحة بالتكبَت كـبتتمة (ُ) كالصبلة باللغة ىي الدعاء

بٍت اإلسبلـ على : )) ، كىي الركن الثاين من أركاف اإلسبلـ، قاؿ رسوؿ اهلل (ِ)بالتسليم
طبس شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ؿبمدان رسوؿ اهلل، كإقاـ الصبلة، كإيتاء الزكاة، كاغبج، كصـو 

، كمن جحدىا فقد ارتد عن دين اإلسبلـ، فيستتاب فإف تاب كإال قتل بإصباع (ّ)(( رمضاف
: كقاؿ (ٓ) ((بُت الرجل كالشرؾ كالكفر ترؾ الصبلة : )) ، قاؿ رسوؿ اهلل (ْ) اؼبسلمُت

.  كىي الصلة بُت العبد كربو (ٔ) ((العهد الذم بيننا كيبنهم  الصبلة فمن تركها فقد كفر ))
كيعتٍت هبم، فمن تلك  -رضي اهلل عنهم  -يوجو أطفاؿ الصحابة  كقد كاف الرسوؿ 

ا اعبانب اإليباين، كالذم قضى يف سبيل ترسيخو كتثبيتو يف النفوس التوجيهات اليت كاف يوجو بو
، كالذم منو احملافظة على الصبلة اليت ىي (ٕ) معظم بعثتو، كدل يقتصر على البالغُت من األمة

يا غبلـ إين : يومان فقاؿ كنت خلف النيب : )) عمود الدين، فعن ابن عباس رضي اهلل قاؿ
فظك، احفظ اهلل ذبده ذباىك، إذا سألت فاسأؿ اهلل، كإذا أعلمك كلمات احفظ اهلل يح

استعنت فاستعن باهلل، كاعلم أف األمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء دل ينفعوؾ إال 
                                 

(. َُٖ: ص)،( ص ؿ ل ) اؼبصباح اؼبنَت ، مادة: اضبد بن ؿبمد الفيومي (  ُ)
(. ٕٔ /ُ)اؼبلخص الفقهي، : صاحل بن فوزاف الفوزاف( ِ)
 .(ُٗ: ص)، (ٖ)ديث رقم احل باب دعاؤكم إيبانكم،صحيح البخارم، كتاب اإليباف،: البخارم(ّ)
 (. ٕٔ /ُ)اؼبلخص الفقهي، : صاحل بن فوزاف الفوزاف( ْ)
اغبديث بياف إطبلؽ اسم الكفر على من ترؾ الصبلة، كتاب اإليباف ، باب اعبامع الصحيح، : مسلم( ٓ)

(. ِٓ: ص)، (ُٖ)رقم 
، كقاؿ حسن صحيح غريب ، كصححو ابن باز ( ُِِٔ) رقم اغبديث سنن الًتمذم ، : الًتمذم (ٔ)

، كاؼبنذرم يف ( ِْٖ/ُ) ، كابن حجر زبريج مشكاة اؼبصابيح ( ّٔ/ٔ)يف فتاكل نور على الدر 
 (.َِٔ/ ُ) الًتغيب كالًتىيب 

(. َِِ:ص)ثقافة الطفل اؼبسلم، : اضبد بن عبد العزيز اغبلييب( ٕ)
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بشيء قد كتبو اهلل لك، كإف اجتمعوا على أف يضركؾ بشيء دل يضركؾ إال بشيء قد كتبو اهلل 
 .(ُ)(( عليك، رفعت األقبلـ كجفت الصحف 

قيقة الًتبوية يف الصبلة أهنا تبعدنا عن الرذائل كتطهرنا من سوء القوؿ كالعمل، كيف كاحل
      : ، لذلك قاؿ اهلل تعاذل(ِ) البعد عنها يتحقق السلوؾ البذمء من فحشاء كمنكر كبغي

يقوؿ ابن .(ّ) (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ )
، فبعد ترؾ الصبلة (ْ) أضاعوا الوقتدل تكن إضاعتهن تركها كلكن :  كثَت يف تفسَت ىذه اآلية

الصبلة كالتهاكف فيها اتبعوا شهوات النفس كاليت منها التشفي من األحقاد، كمن ذلك سوء 
. الظن باآلخرين سواء كانوا من العلماء أك فبن أنعم اهلل عليهم يف ىذه الدنيا

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): كقاؿ تعاذل يف شأف الصبلة

ذا حافظ اإلنساف ، فإ(ٓ)(   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
على الصبلة مع اعبماعة، كحافظ على أركاهنا ككاجباهتا كأداىا على أكمل كجو، فإهنا ستنهاه 
عن اؼبنكرات كاؼبعاصي فبل يظن باآلخرين سوءان، كتبعده عن أماكن الريب كالشك، كما ذبعلو 

لتو باهلل سليم الصدر بعيدان كل البعد عن أسباب الظن من حسد كحقد كغل؛ ألف من قوية ص
. هنتو عن الفواحش كاؼبنكرات، كمن أخل بالصلة بينو كبُت اهلل أختلت عبلقتو باآلخرين

كلكن كيف يبكن اعبمع بُت ىذا اؼبعٌت كما نراه من حاؿ بعض من يصلي كيرتكب 
اؼبنكرات كالفواحش؟ ، فإذا أردت أف تعرؼ ما إذا كنت قد أديت صبلتك كاملة أك ال، فانظر 

فظتك ألمر اهلل، فبقدر ما تقع يف معصية اهلل ينقص لك يف صبلتك، كبقدر ما إذل مقدار ؿبا

                                 
كقاؿ حديث ، ( ٕٔ /ْ) ،( ُِٔٓ)رقم اغبديث القيامة، سنن الًتمذم، باب صفة : الًتمذم (ُ)

كقاؿ صحيح،  كصححو األلباين يف شرح الطحاكية ( ِٕٖ/ ْ) حسن صحيح، ، كاضبد يف مسنده 
 ، (ِٔٔ. ) 

(. ْٖ: ص)الًتبية اإلسبلمية، : اضبد اغبمد( ِ)
(. ٗٓ)سورة مرًن، اآلية ( ّ)
(. ِّٔ /ّ)تفسَت القرآف العظيم، : بن كثَتا (ْ)
(. ْٓ)سورة العنكبوت، اآلية ( ٓ)
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تؤدم الصبلة كاملة األركاف كالواجبات كالسنن كاػبشوع بقدر ما تنهاؾ عن اؼبعاصي 
كالفحشاء كاؼبنكرات، فالصبلة الكاملة البد أف تنهى عن الفحشاء كاؼبنكر فمقدار النقص يف 

 ، ككاف رسوؿ اهلل (ُ)، كالنقص إمبا يكوف يف اػبشوع خاصة الصبلة ىو مقدار فعل اؼبنكر
 :يقوؿ أرحنا بالصبلة يا ببلؿ، كاهلل :  يلجأ للصبلة عند الشدائد كالكركب كيقوؿ لببلؿ

، فعلى من تنزؿ بو مصيبة (ِ) (ۓ ۓ ﮲﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸)
لتهاكف كالتكاسل أك ىم أك غم من سوء ظن بو أك بعرضو فعليو بالصبلة كاؼببادرة إليها كعدـ ا

. كالتثاقل عنها
كدبا أف كل ما يتعرض لو اؼبرء من اؼبصائب سبب ذلك الذنوب اليت يقًتفها، كما قاؿ 

، كقد (ّ)( ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب): تعاذل
.  (ْ) يرل اثر الذنوب اليت يصيبها يف دابتو كأىلو سلفكاف بعض اؿ

أرأيتم لو أف هنران بباب : )) كمن شبراهتا أهنا سبحوا اػبطايا كالذنوب، كقاؿ رسوؿ اهلل  
ال يبقى من درنو : أحدكم  يغتسل منو كل يـو طبس مرات ىل يبقى من درنو شيء؟ قالوا

. (ٓ) ((فذلك مثل الصلوات اػبمس يبحو اهلل هبن اػبطايا : شيء، قاؿ
ماعة ، أف من صلى الفجر مع اعبماعة فهو يف كمن شبرات الصلوات اػبمس مع اجل

من صلى الفجر يف صباعة فهو يف ذمة اهلل حىت يبسػي ))  : كؿ اهلل ػاؿ رسػذمة اهلل، ؽ
،ككما ىو ظاىر من ىذا اغبديث أنو إذا صلى اؼبرء الفجر مع اعبماعة فهو يف ذمة اهلل (ٔ)((

                                 
، موقع ػىػُِّْ/َُ/َِإف الصبلة تنهى عن الفحشاء كاؼبنكر، بتاريخ : ناصر بن سليماف العمر( ُ)

. ىػُّّْ/ٗ/ٓ:اؼبسلم، تاريخ الدخوؿ
 (.ْٓ)سورة البقرة، اآلية ( ِ)
(. َّ)سورة الشورل، اآلية ( ّ)
 (.ٕٔ: ص)عن الدكاء الشايف ، اعبواب الكايف ؼبن سأؿ: ابن القيم اعبوزية (  ْ)
اعبامع الصحيح، كتاب اؼبساجد كمواضع الصبلة، باب اؼبشي إذل الصبلة سبحى بو اػبطايا : مسلم( ٓ)

(. ِّٕ: ص)، (ٕٔٔ)رقم اغبديث كترفع بو الدرجات، 
، (ٕٓٔ) رقم باب فضل صبلة العشاء كالصبح يف صباعة ، اغبديث ، اعبامع الصحيح : مسلم ( ٔ)

. (ِّّ:ص)
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ظو فبن يسيئوف الظن بو، كحفظو كرعايتو حىت يبسي، كبذلك فإف اهلل عز كجل سيحف
. كسيحفظو يف نفسو كيف عرضو، كيف مالو

فإذا أقاـ الفرد صبلتو خاشعان كصدؽ تعلقو باهلل طهرت نفسو كظبت أخبلقو فكانت 
صبلتو حصنو اغبصُت من االكبراؼ كالفساد فتنهاه عن الفواحش كاؼبنكرات اليت تؤدم بو إذل 

. (ُ) ألكصاؿ كفسخ القيماالعتداء على اغبرمات كىتك األعراض كقطع ؿ
كمن ىنا يتبُت دكر كل من الوالدين بتعويد األبناء على الصبلة منذ الصغر كباحملافظة 

على أركاهنا ككاجباهتا ليقوموا بأدائها على أكمل كجو مع اعبماعة لتنهاىم عن الفحشاء كاؼبنكر 
يرة الوحيدة اليت أمر هبا كليكنوا يف حفظ اهلل كرعايتو طيلة حياهتم، كألنبيتها قبد أهنا الشع

ٍبًع  : ))الرسوؿ قبل بلوغ سن التكليف ليًتىب عليها، قاؿ رسوؿ اهلل ًة ًلسى ميريكا أىبٍػنىاءىكيٍم بًالصَّبلى
، كعلى اؼبؤسسات التعليمية مسئولية كبَتة باحملافظة (ِ) (( ًسًنُتى، كىاٍضرًبيوىيٍم عىلىيػٍهىا لًعىٍشًر ًسًنُتى 

ر حيث وبُت كقتها أثناء الدكاـ اؼبدرسي، فعليهم احملافظة عليها عليها، كخاصة صبلة الظو
صباعة يف اؼبدرسة كاالىتماـ هبا كمتابعة الطبلب كمعاقبتهم عليها، كعدـ التساىل هبا  كاغبـز يف 

أمر ليست بأىم من الفريضة اليت فرضها اهلل عليهم، كاليت ىي من أىم ما يهذب األخبلؽ 
من إماـ اؼبسجد كخطيب اعبمعة دكر يف توضيح أنبيتها كشبراهتا ككذلك على كل  ،كيسمو هبا

بُت اغبُت كاآلخر كيف الدركس اليومية كيف خطب اعبمع اليت يقيموهنا كتذكَت الناس هبا، قاؿ 

. (ّ) (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)تعاذل 

                                 
اؼبضامُت الًتبوية لوصايا لقماف أسس إسًتاتيجية لتعزيز اؽبوية يف مواجهو : نوؼ بنت ناصر التميمي( ُ)

(. ّْ: ص)ربديات العوؼبة، 
. ، كقاؿ إسناده صحيح ( ّٔ /ُُ) مسند اضبد ،  :اضبد شاكر ( ِ)
(. ٓٓ)سورة الذاريات، اآلية ( ّ)
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تمهيد  
كسوء الظن كغَته من الرذائل ،كىذه اآلفات من آفات النفس ينزلق بعض الناس يف          

األمراض اليت  تصيب القلب، فإذا نبو اؼبرء عرؼ مرض قلبو، كأخذ بالبحث عن العبلج، 
. كأمراض القلوب ال تزكؿ إال باألدكية اإليبانية

ض القلوب، كالشريعة اإلسبلمية اىتمت بالشخصية اؼبسلمة، غبمايتها من أمرا
فوضعت ؽبا الطرؽ الوقائية خوفان عليها من الوقوع فيها، ككذلك دل هتمل الشخصية اؼبسلمة 

. إذا أصيبت بتلك األمراض، فوضعت ؽبا الطرؽ العبلجية
كحيث أف سوء الظن مرض من أمراض القلوب، كاليت تسبب الظلمة لو، كالبعد عن 

هلل ،بسبب بعده عن صراط اهلل اؼبستقيم ، اهلل، كاكتساب الذنوب، كاستحقاؽ العقوبة من ا
كللتخلص من تلك العقوبة ، فهو حباجة ماسة لعبلج لتلك اآلفة ، من خبللو يصحح 

عبلقتو مع اػبالق عز كجل أكالن، كيصحح عبلقتو مع اػبلق ثانيان، كىو ما سنتطرؽ لو يف ىذا 
. الفصل 
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المبحث األول 
استشعار عظم الذنب 

، : الذاؿ كالنوف كالباء أصوؿ ثبلثة: يقوؿ ابن منظور : اللغةالذنب يف  أحدنبا اعبـر
،كىو اإلٍب كاعبـر كاؼبعصية، كاعبمع ذنوب، (ُ) يقاؿ أذنب يذنب، كاالسم الذنب كىو مذنب

 . (ِ)(كؽبم علي ذنب) كقد أذنب الرجل، كقولو عز كجل يف مناجاة موسى 
ىي أف يكوف : ،كقاؿ اغبسن البصرم (ّ) ما وبجبك عن اهلل: كيعرؼ يف االصطبلح 

 .ْالعبد نادمان على ما مضى ، ؾبمعان على أف ال يعود فيو 
ملكية : ترؾ مأمور كفعل ؿبظور ، كتنقسم إذل أربعة أقساـ : كاصلها نوعاف  

كشيطانية كسبعية كهبيمية ، فاؼبلكية أف يتعاطى ما ال يصلح لو من صفات الربوبية ، 
كغَتىا ، كالسبعية ذنوب ..لشيطاف من اغبسد كالبغي كالغش كسوء الظن كالشيطانية التشبو با

العدكاف كالغضب كسفك الدماء ، كما يتولد منها من أذل اإلنساف اعبرأة على الظلم 
.   (ٓ) كالعدكاف ، كالبهيمية ما يتعلق باغبرص على شهوة البطن كالفرج كما يتوؿ منها

: تزيل من القلب الرىبة منها، قاؿ تعاذل كاستمرار اؼبعصية مرض خطَت كمعايشتها"
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )

ڃ چ چ چ چ ڇ ): ، كتصيب الفرد بظلمة القلب كفقد نور اإليباف، قاؿ تعاذل(ٔ) (  ہ

بُت العبد كبُت اهلل حدان من اؼبعاصي :  ، يقوؿ اغبسن البصرم(ٕ) (ڇ ڇ ڇ ڍ
معلومان إذا بلغو العبد طبع اهلل على قلبو فلم يوفقو بعدىا ػبَت، كاهنماؾ اؼبرء باؼبعاصي 

                                 
 (. ُّٔ:ص) كما يثلثهما،  لساف العرب ، باب الذاؿ كالنوف: ابن منظور( ُ)
 (.ُُٗٓ /ّ) مقاييس اللغة، باب الذاؿ، : بن فارسا( ِ)
(. َُُ: ص)التعريفات، : علي بن ؿبمد اعبرجاين( ّ)
 (.َُٕ:ص )األربعوف حديثان يف األخبلؽ مع شرحها ،: أضبد معاذ حقي (  ْ)
(. َُٗ:ص)الداء كالدكاء ، : ابن القيم اعبوزية (  ٓ)
(. ُٖ)البقرة، اآلية سورة ( ٔ)
(. ُْ)سورة اؼبطففُت، اآلية ( ٕ)
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. (ُ)" كإعراضو عن اهلل دليل على أنو غَت مرغوب فيو باؼبؤل األعلى كالعياذ باهلل 
من العقوبة، كاستشعر فإذا استشعر اؼبرء ذنب سوء الظن، كخطورة كما يًتتب عليو 

أنو غَت قادر على ربمل تلك العقوبة اؼبًتتبة على ذلك، سارع إذل اإلقبلع عنو ليناؿ الثواب 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): من اهلل عز كجل، قاؿ تعاذل

. (ِ) (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
قدكة حسنة يف اػبوؼ من الوقوع يف الذنب، فقد ركل  كقد كاف لنا برسوؿ اهلل 

إين ألنقلب إذل أىلي فأجد : ))قاؿ أف النيب  يف صحيحو ما ركاه أبو ىريرة  البخارم
، فإذا كاف (ّ)  ((التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها ألكلها ٍب أخشي أف تكوف صدقة فألقيها

كىو الذم غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر فغَته من باب  كاف ىذا حاؿ رسوؿ اهلل 
 .أكذل

من آثار التقول كاليت تعرؼ بأهنا أف ذبعل بينك كبُت عذاب كاستشعار عظم الذنب 
اهلل كقاية، فمن كاف يف قلبو خشية كخوؼ من اهلل، استشعر ذنبو كاف صغَتان أك كبَتان، كرجع 

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   چ : لربو كتاب إليو كأناب، قاؿ تعاذل على لساف نبيو 

چٹ   ڤ  
. (ٓ)اػبوؼ يـو القيامة : اؿ الشوكاين يف تفسَت ىذه اآليةػؽ ،(ْ) 

كاستشعار عظم الذنب يكوف من خبلؿ التأمل كالنظر إذل ما بعد اؼبوت ، كانقساـ 
الناس إذل  فريقُت ال ثالث ؽبما ، كنبا الفريق الفائز كىم أصحاب اعبنة ، كالفريق اػباسر 

ت إذل كل من الفريقُت إذل ما ىو عليو ، كىم أصحاب النار ، فبالتأمل باألسباب اليت أد
هبد أف البعد عن الذنوب كاؼبعاصي ىي أسباب النجاة ، كاف الوقوع يف الذنوب كاليت منها 

                                 
 (.َُٗ: ص)منهج السلوؾ اإلسبلمي، : موسى ؿبمد األسود( ُ)
(.  َٕ)سورة الفرقاف، اآلية ( ِ)
 ، كتاب الزكاة ، باب ربرًن الزكاة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ، الصحيح اعبامع:  مسلم(  ّ)

.  (ّٕٔ:ص)، (ََُٕ)رقم اغبديث 
(. ُّ) سورة الزمر، اآلية ( ْ)
(. ُِٖٕ /ِّ) فتح القدير، : ؿبمد علي الشوكاين( ٓ)
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سوء الظن ، ىي اليت أكدت بأصحاهبا إذل النار ،ٍب ينظر إذل النعيم الذم يعيش فيو الفريق 
ڳ  ڳ  چ ، كيتأمل قوؿ اهلل تعاذل    األكؿ ، كينظر إذل اعبحيم الذم يعيش فيو الفريق الثاين

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

ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻   ﮼  

﮽ ﮾   ﮿  ﯀        ﯁                                                 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ڭ   ڭ       ڭ  ڭ

 چحب  خب  مب  ىب 
(ُ). 

كمن ىنا يتضح الدكر الكبَت للمربُت بشكل عاـ آباء كمعلمُت كدعاه كأئمة ، يف 
تعظيم حرمات اهلل كبياف اآلثار اؼبًتتبة على الذنوب يف الدنيا كيف اآلخرة ،ليستشعر األبناء 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): قاؿ يف كتابو الكرًن كأف اهلل ،عظم ذنب سوء الظن 

أم كانوا يف جانب كىو يف جانب آخر، دبعٌت ؾبانبتو كؾبانبة ، (پ پ پ ڀ ڀ
. األسباب اؼبؤدية إليو

أف من طرؽ عبلج سوء الظن استشعار عظم الذنب ،  يتضح كيف ىذا اؼببحث
ب بسبب إساءة كيكوف ذلك من خبلؿ النظر إذل اغبياة اآلخرة ، كما ينالو الفرد من العذا

الظن باآلخرين ، كاستشعار عظم ذلك الذنب من خبلؿ قراءة قصة حادثة االفك بُت اغبُت 
كاآلخر أكثر من مرة ، كاستشعار عظم ذلك الذنب الذم كصل بو األمر إذل إقامة حد 

. القذؼ باػبائضُت بعرض عائشة رضي اهلل عنها
 
 
 
 
 

                                 
 ( .ِّ -ُٗ) سورة اغباقة ، اآليات (  ُ)

 



86 

 

 
المبحث الثاني 

ضبل التأكيبلت على اػبَت 
: من طرؽ عبلج سوء الظن ضبل التأكيبلت على اػبَت، فقد قاؿ عمر بن اػبطاب 

، كاألصل يف اؼبؤمن (ُ)(ال تظنن بكلمة خرجت من أخيك شران كأنت ذبد ؽبا يف اػبَت ؿبمبلن )
أف ربمل أفعالو كأقولو على اػبَت، فإذا صدر منو قوؿ أك فعل دل يتأكد خطأه، فاألصل أف 

.   سنة إال إذا دؿ دليل على خبلؼ ذلكربمل على النية احل
كهبذا األصل يسد اؼبسلموف اؼبنافذ اليت تلج منها الشياطُت لئليقاع بينهم يف سوء الظن 

ألف اؼبسلم إذا اجتهد يف ضبل تصرفات أخيو اؼبسلم على اػبَت،  ،كالتهاجر كالتقاطع كالتدابر
. كحسن الظن كأمن كل منهم صاحبوسلم عليو قلبو كبقي معو على اإلخاء كاؼبودة كاالئتبلؼ 

ال إلو إال اهلل، ظنان منو أنو قاؽبا : على أسامة حُت قتل من قاؿ كقد أنكر رسوؿ اهلل 
إذل اغبرقة من جهينة ، قاؿ  بعثنا رسوؿ اهلل : ليتقي هبا اؼبوت، فقػد ركل أسامة بن زيد قاؿ 

فلما غىًشًيناه : قاؿ . فصبحنا القـو فهزمناىم قاؿ كغبقت أنا كرجل من األنصار رجبلن منهم : 
فلما : فكٌف عنو األنصارم ، فطعنتو برؿبي حىت قتلتو ، قاؿ : ال إلو إال اهلل ، قاؿ : قاؿ 

قاؿ !ال إلو إال اهلل : ق بعد ما قاؿ يا أسامة ، أقتلت: فقاؿ رل : ، قاؿ قدمنا بلغ ذلك النيب 
قاؿ فما زاؿ ! ال إلو إال اهلل : يا رسوؿ هلل ، إمبا كاف ميتػىعىويذان ، قاؿ أقتلتو بعد ما قاؿ : قلت : 

أفبل )  ، كقوؿ الرسوؿ (ِ)يكررىا علي ،حىت سبنيت أين دل أكن أسلمت قبل ذلك اليـو 
يعٍت أنك إمبا كلفت بالعمل بالظاىر كما ينطق بو  (ّ) (شققت عن قلبو حىت تعلم أقاؽبا أـ ال 

حىت سبنيت أين دل أكن : ) اللساف كأما القلب فليس لك طريق إذل معرفة ما فيو ، كقوؿ أسامة 
ابتدأت اإلسبلـ ليمحو عٍت ما تقدـ ، كقاؿ ىذا الكبلـ من عظم ( أسلمت قبل ذلك اليـو  

                                 
 (.ٗٔ: ص) ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء، : ابن حباف البسيت( ُ)
(   ُٓ:ص)سبق زبرهبو ، (  ِ)
، (ٔٗ)رقم باب ربرًن قتل الكافر بعد أف قاؿ ال إلو إال اهلل ،اغبديث كتاب اإليباف ، : ركاية ؼبسلم(  ّ)

 (.ٔٓ: ص)
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حديث اإلفك كبُت أنو كاف هبب عليهم أف كقد عاتب سبحانو من تورط يف .  (ُ)ما كقع فيو
. يظنوا بأنفسهم خَتان 

مثاالن رائعا يف ذلك حيث التمس العذر إلخوتو فيما فعلوه بو  كقد ضرب يوسف 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ): كأرجع السبب يف ذلك إذل الشيطاف، قاؿ تعاذل

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

﮳ ﮴ ﮵ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  

عندما أكذم من قومو كأدموه فقاؿ كىو  ، ككذلك رسولنا (ِ)(  ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺ ﮻
، فقد ضبل عملهم ذلك (ّ)(( اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلموف : )) يبسح الدـ عن كجهو

 .بسبب اعبهل كقلة علمهم
إذا اعتذر اؼبرء ألخيو عبـر مضى، أك لتقصَت سبق، : كمن ضبل التأكيبلت على اػبَت

جب عليو أف يقبل عذره كهبعلو كمن دل يذنب، كال هبب أف يكثر من االعتذار إذل أخيو فإف ك
اإلكثار من االعتذار ىو السبب اؼبؤدم إذل التهمو ، كيستحب اإلقبلؿ من االعتذار على 

 .(ْ) األحواؿ كلها، كمن اعًتؼ بالٌزلة استحق الصفح عنها

ءكم تربكم أبناؤكم، كعفوا عن نساء الناس بركا آبا: )) قولو كقد ركم عن رسوؿ اهلل 
. (ٓ) ((تعف نساؤكم، كمن يتنصل إليو فلم يقبل دل يرد على اغبوض 

إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس لو عذران فإف دل ذبد لو عذران فقل لو : كقاؿ ابن سَتين
 (.ٔ) عذران 

تأكيل صبيع ما يصدر من ،كفبا سبق يتضح اؼبنهج الواجب إتباعو يف عبلج سوء الظن 
                                 

 ( .ُّٖ: ص) شرح صحيح مسلم ، : النوكم ؿبيي الدين (  ُ)
(. ََُ) سورة يوسف، اآلية ( ِ)
(. ُِٓ: ص) منهاج اؼبسلم، : أبو بكر اعبزائرم( ّ)
(. ُِْ-ُُْ :ص)ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء، : ابن حباف البسيت( ْ)
(. ُْٓ  /ْ)كتاب الرب كالصلة،  ،اؼبستدرؾ على الصحيحُت: غباكم النيسابورما( ٓ)
(. َُِ:ص)سورة اغبجرات دراسة موضوعية ربليلية، : ناصر العمر( ٔ)
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كأف ال يظن الشر إال إذا تبُت ذلك، كإف اعتذر اؼبرء ألخيو كجب عليو ،اؼبسلمُت على اػبَت 
. قبوؿ عذره

كهبب على الوالدين أف يكوف ذلك منهجهم يف التعامل مع األبناء كمنهج اؼبعلمُت يف 
عد عن سوء الظن هبم، كتأكيل تصرفاهتم على اػبَت كالب،مدارسهم بالتماس األعذار لطبلب 

ككذلك على اجملتمع مسؤكلية عظيمة يف التماس األعذار للمشايخ كالعلماء إف اخطأ احدىم،  
كالبعد عن إساءة الظن هبم؛ ألهنم العلماء الربانيوف اللذين يستنار بنورىم كيؤخذ عنهم الدين 

. فإف أسيء الظن هبم فممن يؤخذ الدين
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الثالث المبحث 
الصبر والتحمل 

إف الصرب على من يسئ الظن ، كربمل األذل منو، من الطرؽ العبلجية لسوء الظن، 
فالصرب قوة خلقية من قول اإلرادة، سبكن اإلنساف من ضبط نفسو لتحٌمل اؼبتاعب كاؼبشاؽ 

 كاآلالـ، كضبطها عن االندفاع بعوامل الضجر كاعبزع، كالسأـ كاؼبلل، كالعجلة كالرعونة،
 .(ُ)كالغضب كالطيش، كاػبوؼ كالطمع، كاألىواء كالشهوات كالغرائز

فبالصرب يستطيع اإلنساف أف يقيس األمور كيتثبت منها كيضعها يف مواضعها الصحيحة، 
كبذلك يكوف تصرفو بعقل كاتزاف، بعيدان عن الرعونة كالطيش كالعجلة كالتسرع اليت يكوف 

.  طريق التنفيذنتيجتها الندـ كاغبسرة نتيجة إساءتو يف
كيف الصرب على اؼبكركه كاحتمالو فوائد غَت ما يبكن أف يكوف يف اؼبكركه نفسو من اػبَت 
اغببوب ، فالصابر اؼبتحمل يستفيد من كل مكركه بصربه كرٌكيتو سواء ترتب عليو يف ذاتو خَتان 

 .(ِ) أـ ال
على أذل اػبائضُت يف عرضو يف  صرب الرسوؿ : كمن األمثلة على الصرب يف ذلك 

، فصرب كدل (ّ)حادثة االفك حىت نزلت الرباءة من السماء ألـ اؼبؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها 
 . يستعجل يف األمر حىت تبُت كاتضح على حقيقتو، كبرأ اهلل أـ اؼبؤمنُت من فوؽ سبع ظبوات

ائها كشهواهتا الصرب على ضبط النفس عن االندفاع كراء أىو: كمن ؾباالتو كذلك
، كاليت منها إساءة الظن باآلخرين كالغيبة كالنميمة اليت تقع يف ؾبالس السوء، (ْ)كغرائزىا 

كضبط النفس  كالصرب على ربمل مشاؽ اغبياة، كطلب الرزؽ كتقدير األرزاؽ من اؼبوذل 
عبزع عند نزكؿ اؼبصائب من الفقر، كقلة الرزؽ كحسن الظن باهلل، ككذلك ضبط النفس كعدـ ا

 .فبن أساءكا الظن بو كمعاملتهم باإلحساف

                                 
(. َّٓ /ِ)األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها، : عبد الرضبن حسن حبنكة اؼبيداين( ُ)
 (.ِّ/ِ) تربوية يف ضوء القرآف الكرًن ،  كقفات: عبد العزيز بن ناصر اعبليل (  ِ)
(. ََِ /ٓ )التفسَت اؼبوضوعي لسور القراف الكرًن، : لببة من علماء التفسَت كعلماء القرآف( ّ)
(. َّٔ /ِ)األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها، : عبد الرضبن حسن حبنكة اؼبيداين( ْ)
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كمن ؾباالتو كظم الغيظ كإطباد جذكر الغضب، فمن اؼببلحظ يف اؼبعامبلت االجتماعية  
بُت الناس أف بعضهم قد يسيئوف إذل إخواهنم إساءات ـبتلفة، يف ألسنتهم، يف أيديهم، يف غَت 

رض كالشرؼ كاهلل يأمر بأف تدفع ذلك من جوارحهم، كاإلساءة قد سبس النفس أك سبس الع
السيئة اليت تأتيو من أخيو باػبصلة اليت ىي أحسن منها كىي العفو كاإلحساف كىذا أحد 

. (ُ) مظاىر الصرب كىو الدكاء ؼبا يهدـ من الركابط االجتماعية
كمن ؾباالتو كذلك الصرب على الطاعة كاليت منها الصرب على الصلوات اػبمس لتبعده 

، كاليت منها حسن الظن باهلل، كحسن (ِ) كتدفعو لبلستقامة على منهج اهلل القوًنعن اؼبعاصي 
الظن باؼبؤمنُت كالصرب على ذلك كؾباىدة النفس عليو كالصرب على عدـ إعطاء النفس فرصة 

ژ ): إلساءة الظن باآلخرين، كاالستعاذة من الشيطاف حاؿ عرض عليو ذلك، قاؿ تعاذل

ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

. (ّ)(   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 
الصرب على معاملة الناس،  فالتعامل معهم ليس أمران سهبلن؛ : ككذلك من ؾببلت الصرب

اؼبسلم إذا كاف ىبالط : )) ، قاؿ رسوؿ اهلل(ْ) نظران الختبلؼ عقلياهتم كطبائعهم كأخبلقهم
، (ٓ) ((خَت من اؼبسلم الذم ال ىبالط الناس كال يصرب على أذاىم الناس كيصرب على آذاىم 

فعلى اؼبسلم أف يصرب على أخيو اؼبسلم كلما دعت الظركؼ للتعامل مع الصرب؛ ألنو وبب من 
الناس أف يصربكا عليو، كلما بدر منو ما ال يقبلو الناس منو ، كما هبب عليو الصرب على خلق 

أساءكا إليو يف تصرفاهتم، كما وبب من الناس أف يعاملوه بو  التسامح كالعفو كالصفح عن من
إذا بدر منو تصرفات تسيء إذل إخوانو، كالصرب على سًت عيوهبم كعدـ الكشف عنها كما 

                                 
(. ِّّ-ِِّ :ص)، األخبلؽ اإلسبلمية  كأسسها: عبد الرضبن حبنكة اؼبيداين( ُ)
(. ُّٗ: ص)أخبلؽ اؼبسلم،  : ؿبمد سعيد مبيض( ِ)
(. ّٔ -ّْ) سورة فصلت، اآليات ( ّ)
(. ُٔٗ: ص)أخبلؽ اؼبسلم، : ؿبمد سعيد مبيض( ْ)
. صححو األلباينك، (ْٔٓ: ص)، (َِٕٓ) رقم اغبديث سنن الًتمذم، : الًتمذم(ٓ)
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.  ، كهبب عليو أف يصرب على حسن الظن هبم كما وبب أف وبسنوا بو الظن(ُ) وبب منهم ذلك
لتعرض للطعن، ككبلـ الناس فيهم، عليهم أف كعلى العلماء كطبلب العلم الذين يبتلوف با

، فقد أسيئ الظن هبم كمنهم (ِ) يصربكا، كيتقوا اهلل، كأف يعلموا أهنم ليسوا أفضل من األنبياء
. كما ذكرنا ذلك يف مبحث سابقرسولنا 

فعلى الوالدين أف يصربكا على ما قدره اهلل ؽبم من الرزؽ ،ليكونوا قدكة حسنة ألبنائهم، 
، ككذلك بالنسبة للمعلمُت (ّ) أصيبوا دبصيبة كذبلدكا أمامهم أعطوىم درسان مفيدا يف الصربفإذا 

كأف يتقبلوا ما ،كاألئمة كاػبطباء، كذلك مراقبة سلوؾ األطفاؿ إذ ضجركا كزبفيف انفعاالهتم 
يصيبهم من أذل من سوء الظن من زمبلئهم الطبلب ، كيصربكا كوبتسبوا األجر من اهلل يف 

ملوا األذل كوبتسبوا األجر من يتحكاف عليهم أف يصربكا على فبن يسيئوف الظن هبم كأف ذلك، 

كأف يقتدكا بأفضل  (ْ)(ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)اهلل، كليتذكركا قوؿ اهلل تعاذل 
فقد القى صنوفان من األذل فصرب كاحتسب ، ككاف طيبا كالطيب ال ىبرج  البشر رسوؿ اهلل 

أعطٍت : ق األعرايب جبذب رداءه حىت أثرت حاشيتو يف عاتقو كقاؿ منو إال طيبا ، فعندما آذا
، فعند الضغط على (ٓ) من ماؿ اهلل الذم عندؾ ، التفت إذل األعرايب فضحك كأمر لو بعطاء

.  ك مكنونو الداخلي أم شي يظهر ما بداخلو كىذا يدؿ على طيب قلب رسوؿ اهلل 
جية من سوء الظن الصرب ، كاحتساب فمن خبلؿ ىذا اؼببحث قبد أف من الطرؽ العبل

األجر ، فإذا صرب اؼبرء كاحتسب ، ناؿ األجر من اهلل على ذلك ، كال ينظر إذل االنتقاـ من 
. اآلخرين كال يسيء الظن دبن أساء بو الظن  

 
 

                                 
. ، بتصرؼ بسيط( ِٖ /ُ)كأسسها، األخبلؽ اإلسبلمية : عبد الرضبن حسن اؼبيداين( ُ)
(. ُِٕ: ص)سورة اغبجرات دراسة موضوعية ربليلية، : ناصر العمر( ِ)
. ، بتصرؼ( ُٗٗ: ص)أخبلؽ اؼبسلم، : ؿبمد سعيد مبيض( ّ)
(. ُٖ)سورة ؽ، اآلية ( ْ)
(. ُْٔ: ص)ـبتصر منهاج القاصدين ، : اضبد بن عبد الرضبن بن قدامو اؼبقدسي (  ٓ)
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المبحث الرابع 
مواجهة المظنون به ومفاتحته بما ينسب إليه 

كمفاربتو دبا ينسب إليو، فإذا دخل الشك من طرؽ عبلج سوء الظن مواجهة اؼبظنوف بو 
يف قلب اؼبسلم يف أمر ما، فبل يصدر حكمان على مؤمن حىت يتبُت لو حقيقتو، فإذا ثبت ما 

نقل إليو كدل يصرب كوبتسب األجر من اهلل ، عليو أف يذىب إرل قائل تلك اؼبقالة كيناقشو 
بٌُت لو انو ال يكب الناس يف النار مناقشة تتفق مع حالو فإف قبل كاعتذر، كإال خوفو باهلل ك
. (ُ) على مناخرىم إال حصائد ألسنتهم، كأنو كما يدين يداف

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): كاؼبتأمل سبب نزكؿ قوؿ اهلل تعاذل

، أف ىذه اآلية نزلت يف الوليد (ِ) (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
ككاف بينو  -د الوقعة ميصىٌدقان بع  إذل بٍت اؼبصطلق ، ؼبا بعثو رسوؿ اهلل  بن عقبة بن أيب معيط

فحدثو  فلما ظبع القـو دبقدمو تلٌقوه، تعظيمان ألمر رسوؿ اهلل  -كبينهم عداكة يف اعباىلية 
إف بٍت : ، فقاؿأهنم يريدكف قتلو، فهاهبم، فرجع من الطريق إذل رسوؿ اهلل : الشيطاف

ىم أف يغزكىم، فبلغ القـو ، كأاؼبصطلق منعوا صدقاهتم، كأرادكا قتلي، فغضب رسوؿ اهلل 
يا رسوؿ اهلل، ظبعنا برسولك، فخرجنا نتلٌقاه كنكرمو، : ، فقالوارجوعو فأتوا رسوؿ اهلل 

كنؤدم إليو ما قبلنا من حق اهلل، فبدا لو يف الرجوع، فخشينا أنو إمبا رٌده من الطريق كتاب جاء 
كلو، فاهٌتمهم رسوؿ اهلل، منك لغضب غضبتو علينا، كإنا نعوذ باهلل من غضبو كمن غضب رس
انظر فإف : كقاؿ لو. كبعث خالد بن الوليد خفية يف عسكر، كأمره أف ىبفي عليهم قدكمو

رأيت منهم ما يدؿ على إيباهنم فخذ منهم زكاة أمواؽبم، كإف دل تر ذلك فاستعمل فيهم ما 
اء، فأخذ يستعمل يف الكفار، ففعل خالد، ككافاىم فسمع منهم أذاف صبلٌب اؼبغرب كالعش
 (.ّ)...منهم صدقاهتم، كدل ير منهم إال الطاعة كاػبَت، فرجع إذل رسوؿ اهلل كأخربه اػبرب 

                                 
(. ِّٗ -ُّٗ: ص) نظرات تأصيلية، : بن عبد اهلل أبا اػبيلسليماف ( ُ)
(. ٔ) سورة اغبجرات، اآلية ( ِ)
( . َّٖٖ) رقم اغبديث السلسلة الصحيحة، : أللباينؿبمد ناصر الدين ا (ّ)
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كبينوا لو حقيقة األمر  فلخشية قـو بٍت اؼبصطلق أف يظن هبم سوءان، كاجهوا رسوؿ اهلل 
 لكيبل يظن هبم سوءان فيًتتب على ذلك ما ال وبمد عقباه، فباالطبلع على حقائق األخبار

 .بعد التثبت كالًتكم بعيدان عن العجلة كالتسرع تتضح اغبقيقة كتكوف القرارات سليمة
فعلى كل مسلم إذا بلغو عن أخيو مقالو أك خرب فبل يسيء الظن بو، بل عليو أف يواجهو 

ككاف القصد منو ،كيوضح لو ما نسب إليو من قوؿ أك غَته، فقد يكوف اػبرب غَت صحيح 
صد بو شيء آخر فتتضح لو األمور على حقيقتها كيتعرؼ على بواطنها ، اإليقاع بينهم، أك يق

. ع يف اإلٍب كاؼبعصيةككبذلك هبنب نفسو سوء الظن كالوؽ
ككذلك من سبل العبلج مفاربة اؼبتهم دبا ينسب إليو كسؤالو كمناقشتو يف ما نسب إليو، 

ؼبا أخرب أىل مكة  من حاطب بن أيب بلتعة  كخَت ما يوضح ذلك موقف رسوؿ اهلل 
 بعثٍت رسوؿ اهلل : قاؿ بغزك النيب صلى اهلل عليو كسلم ؽبم، فقد ركم البخارم عن علي 

 (ِ) ، فإف هبا ظعينة(ُ) انطلقوا حىت تأتوا ركضة خاخ: )) ، قاؿ أنا كالزبَت كاؼبقداد بن األسود
 الركضة، فإذا كبن ، فانطلقنا تعادل بنا خيلنا حىت انتهينا إذل((كمعها كتاب فخذكه منها 

لتخرجن الكتاب أك لنلقُت : أخرجي الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا: بالظعينة فقلنا
، فإذا فيو من حاطب بن أيب بلتعة ، فأتينا بو رسوؿ اهلل (ّ) الثياب، فأخرجتو من عقاصها

 يا )) :اهلل رسوؿ فقاؿ ، اهلل رسوؿ أمر ببعض ىبربىم مكة أىل من اؼبشركُت منإذل أناس 

 من أكن كدل قريش يف ملصقان  امران  كنت إين علي، تعجل ال اهلل رسوؿ يا :قاؿ (( ىذا؟ ما حاطب
 إذ فأحببت كأمواؽبم، أىليهم هبا وبموف مكة يف قرابات ؽبم اؼبهاجرين من معك ككاف أنفسها،

 كال ارتدادان  كال فران ؾ فعلت كما قرابيت، هبا وبموف يدان  عندىم ازبذ أف فيهم النسب من ذلك فاتٍت

 دعٍت اهلل رسوؿ يا :عمر قاؿ ،(( صدقكم لقد )) :اهلل رسوؿ فقاؿ اإلسبلـ، بعد بالكفر رضان 
 على اطلع قد يكوف أف اهلل لعل يدريك كما بدران، شهد قد إنو )) :قاؿ اؼبنافق، ىذا عنق أضرب

                                 
موضع بُت اغبرمُت ،يقاؿ لو ركضة خاخ ، بالقرب من ضبراء األسد من اؼبدينة ، انظر معجم :  خاخ( ُ)

 .(ّّٓ: ص)قوت اغبموم ، البلداف، ليا
(. ُّٕ /ُ)اؽبودج إذا كاف فيو اؼبرأة، الراغب األصفهاين، مفردات يف غريب القراف ، : الظعينة( ِ)
اؼبصباح اؼبنَت ، : صبع عقيصة كىو شعر اؼبرأة الذم يلول كيدخل أطرافو يف أصولو، الفيومي : العقاص( ّ)

 (ِ/ ِِْ.) 
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   .(ُ) (( لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا :فقاؿ بدر، أىل
 جوابو إذل كاستمع فعلتو، سبب عن خاطبان  سأؿ  النيب أف يتنٌب  القصة ىذه خبلؿ كمن

 داستفمك ،(ِ) اػبطاب بن عمر فعل كما باػبيانة، يتهمو كدل ذلك، يف كناقشو فعل، ؼبا كتربيره
. اغبقيقة لنا لتتبُت كااقشين بل بالناس الظن يساء ال أف القصة ىذه من

 إساءة من الفرد يقي قاؿ، ما حقيقة من للتأكد مرة من أكثر الشأف صاحب من السماع ك

 سوء بسبب سوءان  بو ظن إف، نفسو عن الظن ليدفع فرصة يكوف ككذلك ، اؼبقولة بصاحب الظن
 اهلل عبد أف بلغٍت أخي ابن يا :عائشة قالت :قاؿ  الزبَت بن عركة عن مسلم ركل فقد الفهم،

 فلقيتو :قاؿ كثَتان، علمان   اهلل رسوؿ عن ضبل فإنو فسائلو، فالقو اغبج، إذل بنا مار عمرك بن
 ال اهلل إف :قاؿ  النيب أف ذكر فيما فكاف :عركة قاؿ ، النيب عن يذكرىا أشياء عن فسائلتو

 رؤكسان  الناس يف كيبقى معهم، العلم فَتفع العلماء يقبض كلكن انتزاعان، الناس من العلم ينتزع
 ذلك أعظمت بذلك عائشة حدثت فلما عركة قاؿ كيًضلوف، فيضلوف علم، بغَت فيفتوهنم ىاالن ج

 إف :لو قالت قابل كاف إذا حىت عركة قاؿ ىذا، يقوؿ  النيب ظبع أنو أحدثك :كقالت كأنكرتو،

 فلقيتو قاؿ العلم، يف لك ذكره الذم اغبديث عن تسألو حىت فاربو ٍب فالقو، قدـ قد عمرك ابن
 ما :قالت بذلك، أخربهتا فلما :عركة قاؿ األكذل، مرتو يف بو حدثٍت ما كبو رل فذكره ئلتوفسا

 .(ّ) ينقص كدل شيئان  فيو يزد دل أراه صدؽ قد إال أحسبو
لقطع سبل شياطُت ، مع تلقي األخبار  التعامليف اؼبتبع هنج ادلفيجب أف يكوف ذلك 

بنقل األخبار لئليقاع بينهم، كلتفريق كحدهتم من  اإلنس كاعبن الذين يؤذنوف اؼبؤمنُت كاؼبؤمنات
. (ْ)(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): كء الظن بينهم متجاىلُت قوؿ اهلل تعاذلػخبلؿ س

يف ترسيخ ىذا اؼبنهج كاؼببدأ ،كمن ىنا يتضح دكر كل من اآلباء كاؼبعلمُت كرجاؿ الًتبية 
يف نفوس الناشئة، من خبلؿ مواجهتهم كمناقشتهم كاالستماع منهم أكثر من مره، كعدـ 

                                 
. (ِٕٓ:ص)، (ِْٖٓ)رقم اغبديث عبهاد، باب اعباسوس، صحيح البخارم، كتاب ا: البخارم (ُ)
(. ُّْ: ص)التبُت يف القراف الكرًن، : ؿبمد ؿبمد بن أضبد( ِ)
. (ََُّ: ص)، (ِّٕٔ)رقم اغبديث اعبامع الصحيح،  كتاب العلم، باب العلم كقبضو، : مسلم( ّ)
(. ُٖ)سورة ؽ، اآلية ( ْ)
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. االستعجاؿ يف إساءة الظن هبم
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المبحث الخامس 
التوكل على اهلل 

اللغة على أف من الطرؽ العبلجية لسوء الظن التوكل على اهلل عز كجل، كقد أصبع أىل 
التوكل يدؿ على اعتمادو على غَتؾ يف أمرؾ، كمن ذلك الوكلة، كالتوكل منو كىو إظهار العجز 

، كالتوكل على اهلل الذم يعلم أف اهلل كافل رزقو كأمره، فَتكن (ُ) يف األمر كاالعتماد على غَتؾ
. (ِ) إليو كحده كال يتوكل على غَته

، فإذا انقطعت (ّ) ، كاليأس عما يف أيدم الناسىو الثقة دبا عند اهلل: كيف االصطبلح
، توكل على األسباب الدنيوية، هبب على العبد أف يفوض أمره إذل اهلل، كما فعل يعقوب 

اهلل كأخذ باألسباب كأحسن الظن باهلل ، فوجو أبنائو إذل البحث عن يوسف كأخيو كأف ال 
. (ْ) ييأسوا من رضبة اهلل يف العثور عليهما

كاؼبسلم ال يرل التوكل على اهلل كاجبان خلقيان فحسب، بل يراه فريضة دينية، كيعده عقيدة 

 ف، فالتوكل إذ(ٔ)( ی ی ی جئ حئ مئ ىئ): ، قاؿ تعاذل(ٓ) إسبلمية
عمل كأمل، مع ىدكء قلب كطمأنينة نفس، كاعتقاد جاـز أف ما شاء اهلل كاف، كما دل يشأ دل 

. (ٕ)ف عمبلن يكن، كأف اهلل ال يضيع أجر من أحس
لو أف : لو ؼبا قاؿ أبو بكر  كمن األمثلة على التوكل على اهلل،  ما قالو رسوؿ اهلل 

ما ظنك يا أبا بكر باثنُت اهلل : )) أحدىم نظر ربت قدميو ألبصرنا يا رسوؿ اهلل ،قاؿ لو

                                 
(. ُّٔ /ٔ)الكاؼ كما يثلثهما، كمقاييس اللغة، باب الواك : بن فارسا (ُ)
(. َْٗٗ: ص)، (ككل )لساف العرب، مادة : ابن منظور( ِ)
(. ْٕ: ص)التعريفات، : علي بن ؿبمد اعبرجاين( ّ)
: ص)تفسَت سورة يوسف، : لسور القراف  التفسَت اؼبوضوعي :لببة من علماء التفسَت كعلماء القرآف (ْ)

ّٓٓ .)
(. ُِٔ: ص)ج اؼبسلم، منها: أبو بكر جابر اعبزائرم( ٓ)
(. ِّ)سورة اؼبائدة، اآلية ( ٔ)
(. ُِٕ: ص)منهاج اؼبسلم، : أبو بكر جابر اعبزائرم( ٕ)
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كهنم لو عاجل سوء الظن عند أبو بكر، فأبو بكر ظن أف اؼبشركُت سَت ، فبتوكلو (ُ) ((ثالثهما
 .نظر أحدىم ربت قدميو أماـ الغار

كأصحابو كعلم  كيف غزكة األحزاب عندما اجتمعت جيوش اؼبشركُت لقتاؿ الرسوؿ 
اؼبؤمنوف بذلك ،أخذكا باألسباب كاعدكا العدة للقتاؿ ،فحفركا اػبندؽ كتوكلوا على اهلل ، كدل 

ؿ على ػيقولوا إنا ؽبالكوف ، فالتوؾ يسيئوا الظن باهلل ، كحبسن ظنهم باهلل كأخذىم باألسباب دل
. اهلل طريق لعبلج سوء الظن كالتوكل عليو ال يكوف إال من صاحب إيباف قوم 

كالتوكل اغبقيقي على اهلل ال يكوف إال بالتقول ، كالتقول ذبعل للمؤمن ـبرجان من كل 
. (ِ) كمن سوء الظن، ضيق 

حوائج العبد كحظوظو الدنيوية، أك التوكل على اهلل يف جلب : كللتوكل عدة أنواع منها
. (ّ)دفع مكركىاتو كمصائبو الدنيوية 

ہ ہ ہ  ) :أف اهلل يكفيو صبيع شئونو، قاؿ تعاذل،كمن شبرات التوكل على اهلل 

حسب من توكل عليو، ككايف من عبأ إليو كىو الذم : ، قاؿ ابن القيم (ْ) (ھ ھ ھ
يؤمن من خوؼ اػبائف، كهبَت اؼبستجَت، كىو نعم اؼبوذل كنعم النصَت، فمن تواله كاستنصره 

كتوكل عليو كانقطع بكليتو إليو، تواله كحفظو، كحرصو كصانو، كمن خافو كاتقاه، أمنو فبا 
. (ٓ) وبتاجو من اؼبنافع ىباؼ كوبذر، كجلب إليو كل ما

من فوض إليو أمره كفاه ما أنبو  (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): كيف قولو تعاذل

                                 
اغبديث  ، باب مناقب اؼبهاجرين كفضلهم  كتاب فضل صحابة النيب صحيح البخارم،: البخارم (ُ)

. (ُْٔ: ص)، (ِْٔ)رقم 
يف آيات النداء القرآين للمؤمنُت كسبل توظيفها يف القيم الًتبوية اؼبتضمنة : ظباىر عمر األسطل (  ِ)

( . ْٔ: ص) التعليم اؼبدرسي ، 
(. ُْٓ: ص)التوكل على اهلل تعاذل، : عبد اهلل بن عمر الدميجي( ّ)
(. ّ)سورة الطبلؽ، اآلية ( ْ)
: ص) ،تيسَت العزيز اغبميد يف شرح كتاب التوحيد : سليماف بن عبد اهلل بن ؿبمد بن عبد الوىاب( ٓ)

َّٓ .)
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كاألخذ باألسباب ال ينايف التوكل؛ ألنو مأمور بو كلكن ال تعتمد على تلك األسباب كيدع 
التوكل فاهلل تعاذل حسبو ككافيو، كيف ىذا حض على التوكل كتأكيد لو، ألف العبد إذا ربقق أف 

. (ُ) مور كلها بيد اهلل توكل على اهلل كحده، كدل يعوؿ على ما سواهاأل
كمن األسباب اليت هبب األخذ هبا الطرؽ الوقائية من سوء الظن كاليت ًب التطرؽ ؽبا يف 
الفصل الثاين من ىذا البحث ، ككذلك من األسباب األخذ باألدعية الصحيحة الواردة عن 

إذا أصبح كإذا أمسى ال إلو إال اهلل عليو توكلت   :من قاؿ: ) كاليت منها ، قوؿ  الرسوؿ 
، فإذا كاف ىم (ِ)( كىو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه اهلل ما أنبو صادقان كاف هبا أك كاذبان 

سوء  مناإلنساف سوء الظن بو كبعرضو كقاؿ ىذا اغبديث فقد تكفل اهلل عز كجل دبا أنبو 
بسم :  حاديث الواردة يف اػبركج من اؼبنزؿ كمنها قولو الظن بو ، كمن األحاديث كذلك األ

اهلل توكلت على اهلل ، اللهم إين أعوذ بك من أف أزؿ أك أزؿ أك أظلم أك اظلم أك اجهل أك 
. (ّ)هبهل علي 

فاؼبتوكل على اهلل وبسن الظن بو كنفسو مطمئنة إذل ما كعده اهلل فيسلم نفسو كيرضى 
صابو دل يكن ليخطئو كما أخطأه دل يكن ليصيبو، كمؤمن باف لو ، فيعلم إف ما أ(ْ) كال يسخط

، فإف دل (ٓ) ((عجبان ألمر اؼبسلم إف أمره كلو خَت : )) يف كبل األمرين خَتان، قاؿ رسوؿ اهلل 
دل يساء الظن بو كاف خَتان، كإف أسيء بو الظن كصرب كاحتسب كربمل أذل سوء الظن ،كاف 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) : خَتا لو بنيل اغبسنات كالثواب العظيم، قاؿ تعاذل

                                 
(. ِِٓ: ص)سورة الطبلؽ، : التفسَت اؼبوضوعي لسور القراف:لببة من علماء التفسَت كعلماء القرآف ( ُ)
كسكت عنو ، ( َُٖٓ)اغبديث رقم سنن أيب داكد ، : أبو داكد (  ِ)
كابن باز ( ّٖٖ/ْ) كصححو النوكم يف اجملموع (.َْٗٓ)رقم اغبديث سنن أيب داكد ، : أبو داكد (  ّ)

( . ّّٓ/ ِ) كابن القيم يف زاد اؼبعاد ( ّٔ/ ِٔ) يف الفتاكل 
(. ُٖٖ: ص) التوكل على اهلل يف القراف الكرًن، : معتوقة بن ؿبمد اغبساين( ْ)
، (ِٗٗٗ) رقم اعبامع الصحيح ،كتاب الزىد ، باب اؼبؤمن أمره كلو خَت اغبديث : مسلم( ٓ)

. (ُُُٖ:ص)
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. (ُ) (پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
كنستفيد فبا سبق أف على اؼبرء اؼبسلم األخذ باألسباب الوقائية من سوء الظن، كأف 

على اهلل يف أف يدفع عنو الظن السيئ ، فبن يسيئوف الظن بالناس، كمن توكل على اهلل يتوكل 
لو أنكم توكلتم على : )) كفاه، كمن دل يتوكل عليو ككلو إذل عجزه كىواه، قاؿ رسوؿ اهلل 

. (ِ) ((اهلل حق توكلو لرزقكم كما يرزؽ الطَت، تغدك طباصا كتركح بطانان 
فإذا عزمت : )) قاؿ تعاذل، تقوية العزيبة كالوصوؿ إذل اؽبدؼ كمن شبرات التوكل على اهلل

. ، كاؽبدؼ ىنا الوصوؿ إذل مرضاة اهلل هبذا اػبلق الرفيع((فتوكل على اهلل 
يعاجل اؼبسلم ما يظن بو من سوء ،فيعلم أف ما شاء اهلل كاف ك  فبالتوكل على اهلل 

 .ليخطئو، فما أصابو من سوء ظن دل يكن (ّ) مادل يشأ دل يكن
فعلى اؼبربُت أف يغرسوا التقول يف نفوس النشء ، فبغرسها يستطيع اؼبريب أف ىبرج أفرادان  

. (ْ) صاغبُت ىبافوف اهلل يف أعماؽبم كأقواؽبم كحركاهتم كسكناهتم فبل يظنوف بالناس الظن السيئ

                                 
(. ُُ) سورة النور، اآلية (  ُ)
كصححو ، ( ُُٖ/ُ)، كاضبد يف مسنده كقاؿ حسن صحيح( ّٕٓ/ ْ:) سنن الًتمذم: الًتمذم(  ِ)

 (.ّّٕٕ)ك األلباين يف صحيح ابن ماجو 
(. ُِٕ: ص)منهاج اؼبسلم، : أبو بكر اعبزائرم(   ّ)
يف القيم الًتبوية اؼبتضمنة يف آيات النداء القرآين للمؤمنُت كسبل توظيفها : ظباىر عمر األسطل (  ْ)

(. ْٔ: ص) التعليم اؼبدرسي ، 
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المبحث السادس 
إزالة الشك 

إزالة الشك من أسباب عبلج سوء الظن، فعلى اؼبسلم إذا كقع يف موقع كخشي أف يظن 
بو سوءان، أف يبٌُت موقفو من ذلك كأف يدفع الظن السيئ عن نفسو، كمن األمثلة على إزالة 

الوليد بن  الشك ما ذكرنا يف مبحث سابق،  يف قصة بٍت اؼبصطلق حُت بعث رسوؿ اهلل 
، فبقدكمهم (ُ)رجع خائفا من قتلو لعداكة كانت بينهم يف اعباىلية عقبة ألخذ صدقاهتم، ؼ

. كتوضيح موقفهم يف ذلك أزالوا الشك عن أنفسهم ليكبل يظن هبم سوءان  لرسوؿ اهلل 
حُت زارتو صفية بنت حيي  مثبلن يف إزالة الشك لنقتدم بو  كضرب رسوؿ اهلل 

: األنصار فسلما ٍب انصرفا، فنادانبا حُت معتكفا يف اؼبسجد لتتحدث معو، فمر رجبلف من
إف الشيطاف هبرم : كقاؿ إهنا صفية بنت حيي، فقالوا يا رسوؿ اهلل ما نظن بك إال خَتان، فقاؿ

الشك عن نفسو  ، فأزاؿ الرسوؿ (ِ)من ابن آدـ ؾبرل الدـ كإين خشيت أف يدخل عليكما 
حريصان على انتهاز الفرص  فقد كاف رسوؿ اهلل ، كحاشا أف يشك بو، كلكن لنتعلم منو 

. اؼبناسبة للتوجيو كاإلرشاد 
كمن فوائد ىذا اغبديث استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس ،كطلب السبلمة 
، كاالعتذار باألعذار الصحيحة ،كانو مىت فعل ما قد ينكر ظاىره فبا ىو حق كقد ىبفى ، أف 

اد للتحفظ من مكايد الشيطاف فإنو هبرل من يبٌُت حالو ليدفع ظن السوء عنو ، كفيو االستعد
. (ّ) اإلنساف ؾبرل لدـ ، فيتأىب اإلنساف لبلحًتاز من كساكسو كشره 

أخربنا أبو خلدة، عن أيب : أخربنا عبد اهلل قاؿ: كقاؿ البخارم حدثنا بشر بن ؿبمد قاؿ
دكا خلق سوء، أك كنا نؤمر أف لبتم على اػبادـ، كنكيل، كنعدىا، كراىية أف يتعو: العالية قاؿ

                                 
 .(َّٖٖ) رقم اغبديث السلسلة الصحيحة، : أللباينؿبمد ناصر الدين ا (ُ)
اغبديث رقم ،اعبامع الصحيح ، كتاب السبلـ ، باب بياف أنو يستحب ؼبن رؤم خاليا بأمرأه : مسلم  (ِ)

 .(ّٖٔ: ص) (ٕٗٔٓ)
(. ُٕٓ -ُٔٓ /ُْ) صحيح مسلم بشرح النوكم ، : مسلم(  ّ)
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. (ُ)يظن أحدنا ظن سوء 
فكاف اىتماـ الصحابة باػبتم كالكيل كالعد لؤلمتعة كاألشياء اليت يطلب من اػبادـ 

، (ِ) أك ترسل بواسطتو إذل اآلخرين لتطمئن قلوهبم باغبفظ كيزكؿ سوء الظن هبم،شراؤىا 
. كبذلك أزالوا الشك عن اػبدـ لكي ال يظنوا هبم سوءان 

أك جلس مع أصحاب  االن يقع يف موقف كخشي أف يظن بو سوءان، أك كتب مقفعلى من 
. السوء، كخشي من الظن أف وباكؿ إزالة الشك لكي ال يظن بو ظن السوء

فدكر اآلباء ىنا أف يعودكا األبناء باف ال يقعوا يف أماكن الشك كالريب، كأف كقعوا فيها 
اؼبكاف، ككذلك  ذلكأجلو كاف تواجده يف فعليهم أف يزيلوا الشك، بتوضيح السبب الذم من 

على اؼبربُت دكر عظيم يف تربية الطبلب على ىذا اؼبنهج من خبلؿ اؼبنرب اإلعبلمي يف اؼبدرسة 
كاؼبتمثل يف اإلذاعة اؼبدرسية كأف تضمن مناىج التعليم العاـ قصص من هنج الرعيل األكؿ يف 

. إزالة الشكوؾ اؼبؤدية للظنوف السيئة
حبث نستفيد أف الفرد إذا كقع يف موقع شبو أك جلس مع شخص مريب، أك فمن ىذا ادل

كخشي من إساءة الظن، إف يربر موقفو من ذلك، يف نفس اؼبوقف كيف حينو ليقطع  كلةقاؿ مق
. سبل الشيطاف يف إساءة الظن باؼبؤمنُت

                                 
 (َُٖ: ص)، (ُٕٔ) رقم اغبديث األدب اؼبفرد، : البخارم (ُ)
 (.َُٗ: ص) رش الربد شرح األدب اؼبفرد، : ؿبمد ؿبمد السلفي( ِ)
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المبحث السابع 
التوبة من الذنب 

ـ طرؽ العبلج ، فإذا قعبلج بل ىي أإف التوبة من ذنب سوء الظن أسلوب من أساليب اؿ
خالف اؼبسلم جادة الطريق الصحيح، فأساء الظن باهلل عز كجل، أك أساء الظن بأحد 

اؼبسلمُت اؼبعركفُت بالصبلح كاالستقامة، صار بذلك شخص غَت مرغوب فيو يف السماء عند 
اؼبؤمن : )) قوؿم رب العباد، كغَت مرغوب فيو عند عباد اهلل عز كجل يف األرض، كالرسوؿ 

، فحينها كجب عليو الرجوع، كتصحيح (ُ)((ألف ألوؼ كال خَت فيمن ال يألف كال يؤلف 
 . عبلقتو مع ربو أكالن، كتصحيح عبلقتو مع اؼبسلمُت الذين أساء هبم الظن ثانيان 

كالًتبية اإلسبلمية اعتنت بًتبية اؼبسلمُت على خلق الرجوع إذل اغبق كعدـ التمادم يف 
كالتوبة من ذنب سوء الظن عمل من أعماؿ الرجوع إذل اغبق، كقد حثت النصوص  الباطل،

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): ، قاؿ تعاذل(ِ)اإلسبلمية عليها 

 ): ، كقاؿ اهلل تعػاذل(ّ) (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

أمر اهلل  يف ىذه اآليات ، ؼ(ْ)   (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ
من احملافظُت عليها كىو اؼبغفور لو ما تقدـ  عز كجل اؼبؤمنُت بالتوبة، كقد كاف رسوؿ اهلل 

، إليو مائة مرة : )) من ذنبو كما تأخر، قاؿ  (( يأيها الناس توبوا إذل اهلل فإين أتوب يف اليـو
يبسط يده بالنهار إف اهلل عز كجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ك: )) ، كقاؿ (ٓ)

من تاب قبل أف تطلع : ))  ، كقاؿ (ٔ) ((ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرهبا 

                                 
 .، كقاؿ سنده جيد (ِٕٔ/َُ)ؾبمع الزكائد ، : اؽبيثمي (ُ)
 (.ٖٕٔ /ُ)األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها، : عبد الرضبن حبنكة اؼبيداين( ِ) 
 (.ٖ) ة التحرًن، اآلية سور( ّ)

(. ُّ)سورة النور، اآلية ( (ْ
اغبديث كتاب الذكر كالدعاء، باب استحباب االستغفار كاالستكثار منو،  ،اعبامع الصحيح: مسلم( ٓ)

 (.َُُُ: ص)، (ِْ)رقم 
=         ،(ُّ)رقم اغبديث اعبامع الصحيح، كتاب التوبة، باب قبوؿ التوبة من الذنوب، : مسلم( (ٔ
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. (ُ) (الشمس من مغرهبا تاب اهلل عليو 
كحيث إف ابن آدـ خطاء، ككثَت االكبراؼ عن سواء السبيل، كاف حباجة إذل ذبديد التوبة   

كاإلنابة إذل اهلل، إذ الذنوب تبعده عن اهلل، كالتوبة ترده كترجعو إليو، كالتوبة مظهر من  مظاىر 
الواقعية يف اإلسبلـ، كذلك الف اإلنساف حسب تكوينو الضعيف عرضة لبلنزالؽ يف مزالق 

. (ِ)عاصي، كطريق التوبة ىو السبيل الوحيد لرجعتو إذل االستقامة كمواقع التقول ادل
كالتوبة ذبديد عهد من الرب سبحانو كتعاذل، تغسل اإلنساف من أكحالو القديبة كـبالفتو 

كقد ثبت لدل علماء النفس "، (ّ) اؼباضية، كأعمالو السيئة ليبدأ من جديد ميبلدان جديدان 
أف التوبة تشفي من كثَت من األزمات كاألمراض النفسية، ألهنا تعُت على كالطب النفسي، 

إعادة تكيف اإلنساف مع نفسو كمع مبادئو كمثلو األعلى، كمع ؾبتمعو القائم على اؼبثل األعلى 
اؼبتمثل يف عبادة اهلل كمراقبتو، كما تريب اجملتمع على التسامح بُت أفراده، كقد رجع أبو بكر 

ره بعد أف اقسم أال يعود إذل عطاء بن مسطح ما كاف يؤديو إليو من الصدقة الصديق عن قرا
ڃ ڃ چ ): بسبب سوء ظنو بأـ اؼبؤمنُت، فعفى كصفح عنو، بعد نزكؿ قوؿ اهلل تعاذل

؛ ألف التوبة كطلب اؼبغفرة علمتو أف الصفح عن (ْ)  ( ....چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ
  .(ٓ) "الناس كما وبب أف يغفر اهلل لو كيصفح عنو

فينبغي على اؼبرء أف وباسب نفسو كاغبذر كل اغبذر من التسويف فقد قاؿ عمر رضي   
، ىكذا كاف الصاغبوف من ىذه األمة وباسبوف ((حاسبوا أنفسكم قبل أف رباسبوا : )) اهلل عنو

 عمبلن  (ٔ)أنفسهم عن تفريطها كيلوموهنا على تقصَتىا، يلزموهنا التقول، كينهوهنا عن اؽبول 

                                                                                               
(. ََُّ: ص)= 

كتاب الذكر كالدعاء كالتوبة كاالستغفار، باب االستغفار كاالستكثار منو،  اعبامع الصحيح ،:مسلم ( ُ)
(. َُُِ: ص)، (ّْ)رقم اغبديث 

(. ِٖٔ /ُ)األخبلؽ اإلسبلمية،  :عبد الرضبن حبنكة اؼبيداين( ِ)
(. ُّٗ: ص)كبو علم نفس إسبلمي، : حسن ؿبمد الشرقاكم( ّ)
 (.ِِ) النور، اآلية سورة ( ْ)
 (.ْٓ: ص)أصوؿ الًتبية اإلسبلمية كأساليبها، : عبد الرضبن النحبلكم( ٓ)
 (.ٕٓ -ّٕ :ص)، منهاج اؼبسلم، :أبو بكر اعبزائرم(  ٔ)
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  (  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ): تعاذلبقولو 
(ُ) .

كالتوبة تقـو على تذكَت اؼبؤمن برقابة اهلل لو، كنقمتو كجربكتو كعقابو، فاكتساب اإلنساف   
اإلٍب أك اػبطيئة تعٍت اكبرافو عن جادة الصواب، فإذا ما تذكر اإلنساف أف يف ىذا االكبراؼ 
 مساءلة كعقابان، عاد إليو عقلو كندـ على ما فعل كما فرط يف جنب اهلل، كأقلع عن اػبطيئة

. (ِ)كالتـز العلم الصاحل يف مستقبل حياتو 
كالتوبة ذبب ما قبلها كسبحوه كاغبمد هلل، كالواجب حسن الظن باهلل، كاهلل جل كعبل يقوؿ  

ال يبوتن : )) ، كقاؿ رسوؿ اهلل (ّ) (( أنا عند ظن عبدم يب: )) يف اغبديث القدسي
 فقد ثبت عن النيب  (ٓ) ة التوبة، أما صبل(ْ)(( أحدكم إال كىو وبسن الظن باهلل عز كجل 

ما من عبد يذنب ذنبان فيحسن الطهور، ٍب يصلي ركعتُت، ٍب يتوب هلل من ذنبو، : )) أنو قاؿ
 .(ٔ) ((إال تاب اهلل عليو 

أف يقلع عن اؼبعصية، كأف يندـ على فعلها، كأف يعـز على : كللتوبة شركط البد منها كىي
تعلق حبق اؼبسلمُت قاؿ بعض العلماء إف كاف قد علم تعدـ العودة إليها أبدا، كإف كانت 

كإف دل يكن علم فبل تذىب إليو كاستغفر لو كربدث ،بذلك فبلبد أف تذىب إليو كتستحلو 

                                 
 (.ٓ-ْ) سورة النازعات، اآليات ( ُ)
 (.ُٗ:ص)الًتبية اإلسبلمية، : اضبد اغبمد(  ِ)
كالدعاء كالتوبة كاالستغفار ، باب اغبث على ذكر اهلل اعبامع الصحيح ، كتاب الذكر : مسلم (  ّ)

 (.ََُٓ: ص)، ( ِٕٓٔ) تعاذل، اغبديث رقم 
رقم اغبديث  باب األمر حبسن الظن باهلل تعاذل عند اؼبوت ، كتاب اعبنة كصفة نعيمها،اؼبرجع نفسو (  ْ)

. (َُٕٓ:ص)، (ِٕٕٖ)
(. ُِْ -ُْٗ /ُُ)ؾبموع فتاكل كمقاالت متنوعة، : عبد العزيز بن باز(  ٓ)
، (ُٕٔ/ ِ)، (ُُِٓ) رقم اغبديث  باب االستغفار،سنن أبو داكد، كتاب الصبلة، : أبو داكد (ٔ)

، كصححو األلباين يف اعبامع (ُّٓٗ)كقاؿ حديث حسن ، كابن ماجو ( ََّٗ)كالًتمذم 
 ( . ِْْ/ُُ)كابن باز يف الفتاكل ( ّٖٓ/ِ)ك اؼبنذرم يف الًتغيب كالًتىيب (ّٖٕٓ)الصحيح 
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.  (ُ)دبحاسنو فإف اغبسنات يذىب السيئات 
فبالتوبة يتخلص اؼبسلم من الذنوب اليت اقًتفها بسبب سوء الظن باؼبسلمُت، كيرجع كيـو 

خاليا نقيان من الذنوب، كأف ال يرجع إليو مرة أخرل، كيذكر نفسو بأف اؼبوت يأٌب  كلدتو أمو
غفلة كبدكف سابق إنذار، فليعترب كيتعظ من قصة أصحاب االفك، كالسعيد من اتعظ بغَته 

.  كالشقي من اتعظ بنفسو

                                 
( ْٖ-ْٕ /ُ) شرح رياض الصاغبُت، : ؿبي الدين وبي بن شرؼ النوكم ( ُ)
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 الفصل الخامس
 :وفيها الخاتمة

 النتائج -

 التوصيات  -

 اؼبقًتحات  -

 فهرس اآليات  -

 فهرس اغبديث -
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 الخاتمة

 ىيختاـ ىذا البحث توصل الباحث إذل ؾبموعة من النتائج كالتوصيات كاؼبقًتحات  يف
: كالتارل 

: النتائج : أوالًال 
اػبَت ، فيما  باعتقاد جانب الشر كترجيحو على جاف: الظن  بسوء اؼبراد أف -ُ

باؼبؤمنُت  ظنسوء  ،باهلل  ظن سوء: كاعكىو على ثبلثة أف ،وبتمل األمرين معا 
 .  كافرينباؿ ظن سوء،

كغَته ، ... القلوب من حقد كحسد  أمراض: عديدة منها  ان لسوء الظن أسباب أف -ِ
مراعاة آداب النجول ، كالغفلة عن اآلثار  عدـكيف أماكن الشبو كالريب ، الوقوعك

حيث  ، الفعل سوءكاؽبول كما سبيل لو النفس ،  إتباعكاؼبًتتبة على سوء الظن ، 
. من يتصف بسوء الظن ينظر لآلخرين دبا يتصف بو من صفات 

منها ما يكوف أثره على الفرد كالوقوع يف الذنوب كاؼبعاصي ،  ان الظن آثار لسوء أف -ّ
كالندامة اليت تنتهي بصاحبها إذا اتضح لو  اغبسرةللغضب اإلؽبي ، ك كالتعرض

كمنها ما يكوف أثره  .من صاحب الظن السيئ النفورعكس ما توىم كظن ، ك
 .األسرم بُت األزكاج  التفككك كالفرقة بُت اؼبسلمُت ، ، على اجملتمع كالتنافر

معرفتها حىت يكوف يف منأل  منينبغي للمؤ لظنكقائية من سوء ا ان طرؽ ىناؾ أف -ْ
 سبلمةك األبناء على حسن الظن من كقت مبكر ، تنشئة: دبشيئة اهلل كىي عنو 

عن مواقع الشبو  البعد ك ،كغَتة...من األمراض من حقد كغل كحسد  صدراؿ
       األخوة اإلسبلمية ، تنميةك توطُت النفس على حسن الظن ، ك ،كالريب 

 اختيارك ،قائق كالتبُت كعدـ العجلة حىت تتبُت األمور كتتضح احل التثبتك
. األصدقاء الصاغبُت اؼبتصفُت حبسن الظن 

معرفتها ، كاألخذ هبا للتخلص  ذبدرعبلجية ؼبن ابتلي بسوء الظن  ان طرؽ ىناؾ أف -ٓ
التأكيبلت على  ضبلك بعظم ذنب سوء الظن، الشعور: من ىذه اآلفة كىي 

إليو   اؼبظنوف كمفاربتو دبا ينسب مواجهةك،  أذل إساءة الظن ربملك كالصربير،اخل
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. من الذنب  التوبةك ، الشك إزالةعلى اهلل ، ك التوكلك ،
 
: التوصيات والمقترحات : ثانياًال 
: باآلٌب يوصينتائج  منخبلؿ ما توصل إليو الباحث  من
توعية األبناء ك الطبلب بأنبية  كالوقائية كالعبلجية لسوء الظن ،  بالطرؽ األخذ -ُ

. ياهتم اليومية تطبيقها يف ح
 يفكالتابعُت  كالصحابة مناىج التعليم العاـ مباذج من سَتة الرسوؿ  تضمُت -ِ

 . ، ك سبل معاعبتو   ظنعن سوء اؿ البعد
بالتنشئة االجتماعية على حسن الظن من خبلؿ كسائط الًتبية   االىتماـ -ّ

 .اؼبختلفة
: التالية  قًتحاتالباحث ادل كيقًتح

 جتماعيةالوقائية كالعبلجية لآلفات اال رؽدراسات علمية للط إجراء -ُ
منظور الًتبية  منكالسخرية ، كذلك  ةكالنميم ،كالغيبة ظناؼبشاهبة لسوء اؿ

 .اإلسبلمية
 .الًتبية اإليبانية يف عبلج سوء الظن  أثردراسة تبُت  إجراء -ِ
 .دراسة تبُت دكر كسائط الًتبية يف كقاية اجملتمع من سوء الظن إجراء -ّ
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 الصفحة السورة  اآلية ـ 
 ّٖ البقرة ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ُ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ِ

 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 ّٖ البقرة

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ّ

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 ٖٔ آؿ عمراف

ْ    رَي الْلحَي ِّق  َينَّل الْلجَياهِبلِبيَّلةِب  َِعمراف آؿ   يَيظُظنُّنونَي بِباللَّلهِب غَييْيْل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٓ

 ڀ ڀ

 ُِ آؿ عمراف

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ٔ

 ۓ ۓ ﮲

 ّٖ آؿ عمراف

 ِٓ آؿ عمراف  ۆئ ۈئ ۈئ ٕ

 ٕٔ النساء ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ٖ

 ٔٗ ةاؼبائد ی ی ی جئ حئ مئ ٗ

 ّٖ التوبةڃ ڃ ڃ ڃ چ  َُ
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 چ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ُُ

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ّٕ األنفاؿ

 ُِ يونس گ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ُِ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  چ  ُّ

 چ...ژ     ژ  ڑ   

 ٖٓ يونس

 ّّ يوسف ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ُْ

 ّٓ يوسف ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴  ُٓ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ُٔ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 ﮴ ﮵ ﮶

 ٗٓ يوسف

ژ ژ ڑ ڑ 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 

 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ﮳

 ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹ ﮺ ﮻

 ٕٖ يوسف

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ُٖ

 ے ے ۓ ۓ

 ْٓ النحل

 َِ الكهفٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ُٗ
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 ٹ ٹ ٹ ٹ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  َِ

 ۓ ۓ ﮲

 ٖٕ مرًن

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ُِ

 ڃ

 ُْ طو

 ْْ طو ک ک ک ک گ گ ِِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ِّ

 ڀ ٺ

 ّٓ طو

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ِْ

 ىئ ی ی ی

 ْْ طو

 ّّ اغبج ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ِٓ

 ٗٗ،ِّ النور ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ِٔ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ِٕ

 چ چ چ چ

 ِّ النور

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ِٖ

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 ُٕ، ِٓ النور

 َٔ النور ہ ھ ھ ھ ھ ے ِٗ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  َّ

 ڇ

،  ٕٓ، ّّ النور
َُْ 
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ىئ ی ی ی ی جئ حئ  ُّ

 مئ

 َُِ النور

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ڱ ڱ ِّ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 ھ ھ ے

 ُْ الفرقاف

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ّّ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ہ

 ﮲ ﮳﮴  ﮵

 ٕٔ الفرقاف

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ّْ

 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ْٖ الفرقاف

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ّٓ

 ىئ ىئ ی ی ی ی

 ُْ قصصؿا

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ّٔ

ۇئ  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 ۇئ

 ٖٕ العنكبوت

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ّٕ

 ڦ ڄ ڄ ڄ

 ّٓ لقماف

 ِِ األحزابڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ّٖ
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ک ک ک ک گ گ 

 گ

 ِٓ األحزاب وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ّٗ

ک ک گ گ گ گ  َْ

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 ْْ األحزاب

ژ ژ ڑ ڑ 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 ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ے

 َٗ، ٔ فصلت

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  

 يئ جب حب

 ٕٗ الشورل

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ِْ

 ں

 ِِ الفتح

ڳ ڳ ڳ ڱ  ّْ

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

، ّْ، ِٓ الفتح
ّٓ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ْْ

 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ِٗ، َٕ اغبجرات

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

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

 ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸  ﮹

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ْٔ

 ې ې

 ٔٔ اغبجرات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ْٕ

 ڀ

، ُٗ،  ٗ، ٖ اغبجرات
ِْ ،ّْ 
،ْٖ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ْٖ

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ّٕ،ٔٔ اغبجرات

 ْٗ، ُٗ ؽ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ْٗ

 َٖ الذاريات ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ َٓ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ُٓ

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ۈئ

 ِّ النجم

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ِٓ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 ۈئ

 َْ اجملادلة

 ِٓ اغبشر ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ّٓ

 ٗٓ،  ٔٓ اغبشرٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ْٓ
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 ِٓ الصف ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ٓٓ

 ٕٗ الطبلؽ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ٔٓ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ٕٓ

ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ

 ٺ ٿ ٿ ٿ

 َُِ التحرًن

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ٖٓ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 ْٓ،ْٖ التحرًن

 ٔ القلم ڱ ڱ ڱ ں ٗٓ

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        َٔ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  

﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻   ﮼  

﯁                         ﮽  ﮾  ﮿  ﯀       

                           

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭ     ڭ  ڭ

ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

 ٖٓ اغباقة
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 خب  مب  ىب  يب  

 ْْ اعبن ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ُٔ

 ْٔ القيامة وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ِٔ

ۈئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ّٔ

 ۈئ ېئ ېئ

 َُْ النازعات

 ّٖ اؼبطففُت ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ْٔ

 َّ األعلى ڃ ڃ چ چ چ 

 ّٔ الفجر ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
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 فهرس األحاديث النبوية
 

 رقم الصفحة طرؼ اغبديث ـ
 ْٓ يستأذنو يف الزنا  أتى شاب إذل النيب  ُ
 َِ إذا كانا ثبلثة فبل يتناجى دكف كاحد ِ
هنران بباب أحدكم يغتسل منو كل يـو طبس أرأيتم لو أف  ّ

 ...مرات 
ٕٗ 

 ٔ ...إف أحبكم إرٌل كأقربكم مٍت ؾبلسان يـو القيامة  ْ
  ْٔ،َْ ..إف الشيطاف يئس أف يعبد يف جزيرة العرب ٓ
 َُِ ...إف اهلل يبسط يده بالليل ليتوب مسي النهار ٔ
امرأٌب أف : فقاؿ يا رسوؿ اهلل  رسوؿ أتى أعرابياأف  ٕ

 ....كلدت غبلـ اسود 
ٕ،ِٔ 

 َُْ ...أنا عند ظن عبدم يب  ٖ
 ّٗ .....انطلقوا  حىت تأتوا ركضة خاخ  ٗ

 ٔ إمبا بعثت ألسبم مكاـر األخبلؽ َُ
 ٕ ...ىذا فبلف تقطر غبيتو طبران : أنو أكٌب برجل فقيل لو  ُُ
إين ألنقلب إذل أىلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي  ُِ

 ... فأرفعها
ْٖ 

، ِٔ،  ُٗ، ٖ ...إياكم كالظن ، فإف الظن اكذب اغبديث  ُّ
ْْ،ٓٔ،ٔٓ 

 َُِ أيها الناس توبوا إذل اهلل فاين أتوب يف اليـو إليو مائة مره  ُْ
الرب حسن اػبلق كاإلٍب ما حاؾ يف صدرؾ ككرىت أف يطلع  ُٓ

 عليو الناس
ِٔ 
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 ٕٖ ...بركا آباءكم تربكم أبناؤكم  ُٔ
 ٖٔ، ْٓ ...رسوؿ اهلل إذل اغبرقة من جهينة بعثنا  ُٕ
 ٕٕ .......بٍت اإلسبلـ على طبس  ُٖ

 ٕٕ بُت الرجل كبُت الشرؾ ترؾ الصبلة  ُٗ
 ٕ تقول اهلل كحسن اػبلق َِ
 ٗٓ هتادكا ربابوا ُِ
 ٕٔ ...حق اؼبسلم على اؼبسلم ست  ِِ
 ُٔ ..اغببلؿ بُت كاغبراـ بُت كبينهما مشبهات  ِّ
  ِٔ،َْ دع ما يريبك إال ما ال يريبك  ِْ
 ّٓ ..الدين النصيحة  ِٓ
 ٕٓ، ْٕ الرجل على دين خليلو ِٔ
 ٖٗ عجبا ألمر اؼبسلم إف أمره كلو خَت  ِٕ
كاف النيب : عن أـ اؼبؤمنُت صفية  رضي اهلل عنها قالت  ِٖ

 معتكفا فأتيتو أزكره ليبلن 
َْ ،ُٔ ،ُٕ ،ََُ  

انو صلى مع النيب كىو غبلـ شاب عن جابر رضي اهلل عنو  ِٗ
 ..فلما صلى إذا رجبلف يف يصليا يف ناحية اؼبسجد 

ُٔ 

 ٕٕ العهد الذم بيننا كبينهم الصبلة فمن تركها فقد كفر  َّ
 ٖٔ فأظفر بذات الدين تربت يداؾ  ُّ
 ِٖ قاؿ اهلل عز كجل يسب  ابن ادـ الدىر  ِّ
 ِٕ يا رسوؿ اهلل ما أرل صاحبك إال أبطأؾ : قالت امرأة  ّّ
 ِٖ إذا أراد أف ىبرج سفران اقرع بُت نسائوكاف رسوؿ اهلل  ّْ
 ِٔ ...كاف معاذ يصلي مع ٍب يأٌب فيـؤ قومو  ّٓ
يا غبلـ إين أعلمك :يومان فقاؿ كنت خلف النيب  ّٔ

 ...كلمات 
ٕٕ 
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  ٔٔ، ْٓ ...تباغضوا ال رباسدكا كال تناجشوا كال  ّٕ
  ٕٔ،ٗٓ ...ال تدخلوا اعبنة حىت تؤمنوا  ّٖ
 ْٕ ال تصاحب إال مؤمنا ّٗ
فإنو ال يأٌب عليكم زماف إال الذم بعده أشر منو  اصربكا ، َْ

 حىت تلقوا ربكم
ٖ 

 َُْ ال يبوتن أحدكم إال كىو وبسن الظن باهلل عز كجل  ُْ
 ِٕ أناسا يف القسمة ؼبا كاف يـو حنُت آثر النيب  ِْ
 ٗٗ لو أنكم توكلتم على اهلل حق توكلو لرزقكم كما يرزؽ الطَت  ّْ
 ٗٓ ...ما تواد اثناف يف اهلل عز كجل أك يف اإلسبلـ  ْْ
 ٔٗ ما ظنك يا أبا بكر باثنُت اهلل ثالثهما  ْٓ
 ٔ ما من شيء أثقل يف اؼبيزاف من حسن اػبلق  ْٔ
 َُْ ...فيحسن الطهور ما من عبد يذنب ذنبا  ْٕ
  ّٔ، َٓ ...ما من مولود إال يولد على الفطرة  ْٖ
 ّٕ،ُٓ ...مثل اعبليس الصاحل كاعبليس السوء  ْٗ
 ٔٔ ....مثل اؼبؤمنُت يف توادىم كتراضبهم كتعاطفهم  َٓ
 َٖ مركا أبناءكم بالصبلة لسبع سنُت  ُٓ
 ٓٔ اؼبسلم من سلم اؼبسلموف من لسانو كيده ِٓ
 ٕٓ ..قاؿ صدكؽ اللساف ـبمـو الفؤاد : من أفضل الناس  ّٓ
 َُِ من تاب قبل أف تطلع الشمس من مغرهبا تاب اهلل عليو  ْٓ
 ٕٗ من صلى الفجر يف صباعة فهو يف ذمة اهلل حىت يبسي  ٓٓ
 ٖٓ ...من كظم غيظان كىو قادر على أف ينفذه  ٔٓ
 ٔٔ ...من نفس عن مؤمن كربو من كرب الدنيا ٕٓ
 َٗ،ٖٓ ...اؼبؤمن الذم ىبالط الناس كيصرب على آذاىم  ٖٓ
 ّٕ اؼبؤمن ألف مألوؼ كال خَت فيمن ال يألف كال يؤلف ٗٓ
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 المصادر والمراجع قائمة

 
   القراف الكرًن

 ، دار العاصمة،  ، ِط. نظرات تأصيلية  ،سليماف بن عبد اهلل أبا اػبيل
 .ـََِٖ/ ػقُِْٗالرياض،

 ىػ َُْٕ ،لبناف/ دار الكتب العلمية، بَتكت  .حسن الظن باهلل  ،ابن أيب الدنيا
 . ـُٕٖٗ/

  ربقيق ؿبمد بن عبد الرضبن عوض . صيد اػباطر، عبد الرضبن بن علي ،ابن اعبوزم، 
 ..ـُُٗٗ/ قُُِْبَتكت ،  ،دار الكتاب العريب  ، ْط

 ػىػُِّْ،  بَتكت ،دار الكتب العلمية . ديواف طرفة بن العبد ، طرفة بن العبد، ا 
 .ـ ََِِ/

  ابن القيم ، مشس الدين ؿبمد بن أيب بكر ، اعبواب الكايف ؼبن سأؿ عن الدكاء الشايف
/ ق َُْٕ ،لبناف/ بَتكت   ،دار القلم، ،ربقيق قاسم الشماعي الرفاعي .  

 .ـ ُٕٖٗ
  دار ابن اعبوزمّط،ربقيق علي بن حسن اغبليب . الداء كالدكاء  ،ابن القيم اعبوزية،، 

 .ـُٗٗٗ/ىػ ُُْٗلرياض ، ا
 دار العاصمة،  ،ّط. ؾبموع فتاكل كمقاالت متنوعةعبد اهلل ، عبد العزيز بن بن باز ،ا

 . ػقُِّْ ، الرياض
 دار  ، ربقيق عبد العزيز بن عبد اهلل بن  باز . فتح البارم ،ابن حجر، أضبد العسقبلين

 . ـ/ُٖٗٗق ُُْٗ،  القاىرة، اغبديث
  ، دار . موسوعة نضرة النعيم يف مكاـر أخبلؽ الرسوؿ ، صاحل كآخركفابن ضبيد

 .اجمللد العاشر ،  الوسيلة
 ـُْٖٖ  ،تونس ،الدار التونسية. ابن عاشور، ؿبمد الطاىر، تفسَت التحرير كالتنوير . 
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 دار بن اعبوزم ، . الشرح اؼبمتع على زاد اؼبستقنع ،ؿبمد بن صاحل ، ابن عثيمُت
 .ثيمُت سلسلة مؤلفات الشيخ ؿبمد بن ع

 مصر / مكتبة الطربم، القاىرة. شرح صحيح البخارم  ،ؿبمد بن صاحل بن عثيمُت ،ا
 .ـََِٕ/ُِْٗ ،

  ربقيق عبد السبلـ بن . معجم مقاييس اللغة ،ؿبمد بن فارس بن زكريا ،ابن فارس
 .(د ت )دار الفكر ،  ،ؿبمد ىاركف 

  لبناف /اؼبعرفة ، بَتكت  دار.،عماد الدين إظباعيل ، تفسَت القرآف الكرًن ابن كثَت
 .ٓـ، طُِٗٗ/ُُِْ،

 القاىرة ف،دار اؼبعارؼ ربقيق عبد اهلل علي الكبَت كآخرك .لساف العرب ،ابن منظور، 
 .ـُُُٗ

  لبناف ، / دار اغبديث ، بَتكت. أبو داكد ، سليماف بن األشعث ، سنن أيب داكد
 .ـَُٕٗ/ُّٖٗ

 ، مواصفات اؼبعلم القدكة يف ضوء الًتبية اإلسبلمية كمدل سبثلها  ،عاطف سادل أبو مبر
رسالة ماجستَت . يف أعضاء ىيئة التدريس يف كليات الًتبية من كجهة نظر طلبتهم 

 .ـََِٖ-ََِٕ ،غزة ،اعبامعة اإلسبلمية / 
 ، جامعة /رسالة ماجستَت. التثبت يف القرآف الكرًن،ؿبمد ؿبمد أضبد حسُت أضبد

 .ـَُُِفلسطُت، ، نية النجاح الوط
  دار النفائس . التقوًن الذاٌب للشخصية يف تربية اإلسبلـ ،أكـر عبد القادر،إظباعيل

 .ـََِٔ/ىػُِْٔ،
 ، رسالة ماجستَت . التنشئة االجتماعية يف سورٌب النور كاألحزاب ، نسرينإظباعيل

 .ػقَُّْ بغزة، اعبامعة اإلسبلمية/
 ، بَتكت. إلسبلميمنهج السلوؾ ا ،موسى ؿبمد األسود ،  .ػقُُْٕ ، دار ابن حـز
  مكتبة اؼبعارؼ ، الرياض . األلباين ، ؿبمد ناصر الدين ، سلسلة األحاديث الصحيحة

 .ىػ ُُْٓ، 
 سَت القراف العظيم كالسبع ركح اؼبعاين يف تف،   الدين األلوسي ، ؿبمد شهاب
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 .لبناف /بَتكت  دار إحياء الًتاث العريب،.اؼبثاين
  تركية/استانبوؿ ، دار الدعوة. اؼبعجم الوسيط : إبراىيم كآخركف ،أنيس ،  . 
 ، مسؤكلية األب اؼبسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة ،عدناف حسن صاحل باحارث 

 .ػقُِّْدار اجملتمع،  ،جامعة أـ القرل ،ٗط ، رسالة ماجستَت منشورة .
 ؿبمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر :ربقيق .  األدب اؼبفرد ،البخارم، ؿبمد بن إظباعيل

 .ـُٖٗٗ/ َُْٗاإلسبلمية ، بَتكت ،
 بَتكت ، / اؼبكتبة العصرية ، صيدا. صحيح البخارم ،البخارم، ؿبمد بن إظباعيل

 .ـَُِِ/ُّّْ
 ، خليل مأموف شيحا: ربقيق .ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء ،ؿبمد بن حياف البسيت ، 

 .ـََِٓ/ػقُِْٔ ،اف لنب/ دار الكتاب العريب، بَتكت
 دار ربقيق ؿبمد عبد اهلل النمر كآخركف. تفسَت البغوم ،البغوم، اغبسُت بن مسعود،

 .اجمللد السابع. قُُِْ ، الرياض طيبة ،
 ، اؽبند /بومبام  دار السلفية ،.اعبامع لشعب اإليباف،ضبد بن اغبسُت البيهقي، 

 .ـُٖٗٗ/ َُُْ
 أضبد ؿبمد شاكر : ربقيق. اعبامع الصحيح سنن الًتمذم ،الًتمذم، ؿبمد بن عيسى

 .بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، كآخركف
  ، دار  ،ّط ، ربقيق ؿبمد باسل عيوف السود. التعريفات ،علي بن ؿبمد اعبرجاين

 .ـََِٗبَتكت ، ،الكتب العلمية 
 كتبَت،صيدا اؼبكتبة العصرية ، . منهاج اؼبسلم،بكر جابر  اعبزائرم أبو ،ُِّْ /

 . ـَُُِ
  دار طيبة ، . اعبليل ، عبد العزيز بن ناصر ، كقفات تربوية يف ضوء القراف الكرًن

 .ـُٕٗٗ/ُُْٖالرياض ، 
 ، اؼبدينة ،دار الزمافّط. أصوؿ الًتبية اإلسبلمية،خالد بن حامد اغبازمي ،

 .قَُّْ ، اؼبملكة العربية السعودية/اؼبنورة
  جدة  ،ربقيق سليماف بن إبراىيم العابر. غريب اغبديث إبراىيم بن إسحاؽ ، ،اغبريب
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 . ـ ُٖٓٗ/  ػقَُْٓدار اؼبدين ،  ،
  دار طويق ، الرياض ، .حقي ، أضبد معاذ ، األربعوف حديثان يف األخبلؽ مع شرحها

 .ـ ُٔٗٗ/ُُْٕ
 ، دار الشركؽ للنشر  ،ٔط.  اؼبرشد يف كتابة البحوث الًتبوية ، كآخر فودهؿبمد حلمي

 .ػقُُِْ ، جدة ،ع كالطباعةكالتوزم
  رسالة ماجستَت منشورة ،  ،ِط. ثقافة الطفل اؼبسلم ،أضبد بن عبد العزيز،اغبلييب

 .ػقُُُْإدارة النشر جبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، 
  ػقُِّْ الرياض، دار إشبيليا،. الًتبية اإلسبلمية ، أضبد، اغبمد. 
  ـ سلسلة ُٔٗٗ/ػقُُْٕ، ِط  ،دار ابن خزيبة. سوء اػبلق ،اغبمد، ؿبمد إبراىيم

 ( .ٓ)أخطاء يف السلوؾ كالتعامل 
  ،ربقيق فريد عبد العزيز اعبندم ، دار الكتب . معجم البلداف  ،ياقوت اغبموم

 . ـَُٗٗ/ َُُْ،  لبناف/ بَتكت  ،العلمية 
  ػقُِْٗالقاىرة ،  ، دار السبلـ ،ُْط. اؼبستخلص يف تزكية األنفس ،سعيد،حول 

 .ـََِٖ/
 ، (. ت.د)دار الفكر العريب، . التفسَت القرآين للقرآف  ،عبد الكرًن اػبطيب 
 ، شبكة العلـو النفسية . آفاؽ توطُت علم النفس يف العادل العريب ،عمر ىاركف اػبليفة

 .، الكتاب اإللكًتكين لشبكة العلـو النفسيةـَُُِ، َِالعربية، العدد 
  ، رسالة . منهج الرسوؿ يف الًتبية من خبلؿ السَتة ،موسى  مناؿدبابش

 .ػقُِْٗغزة،  ،اعبامعة اإلسبلمية/ماجستَت
 ، اؼبدينة اؼبنورة. مدخل إذل أصوؿ الًتبية اإلسبلمية  ،ؿبمد عبد الرضبن فهد الدخيل ،

 .ـُٕٗٗ/  ُُْٖ
  ، طهراف،، دار الكتب العلمية  ،ِط. التفسَت الكبَت ،الفخر الرازم. 
 ؾبلة جامعة اؼبلك سعود. الظن بُت الناس يف القرآف الكرًن ،فلوة بنت ضبد اشد ،الر ، 

 .ـ  ََِْ -ػقُِْٓ ، العلـو الًتبوية كالدراسات اإلسبلمية. ُٕـ
  الراكم ، عمر اضبد ، طب القلوب عند اإلمامُت اعبليلُت ابن تيمية اغبراين كابن قيم
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 .ـََِّ/ُِْْلبناف ، / دار الكتب العلمية ، بَتكت .اعبوزية 
 ـَََِ/ ػقُُِْ.  اإلسبلـ كاػبدمة االجتماعية ،إبراىيم عبد الرضبن ،رجب. 
 ، جامعة / رسالة ماجستَت. الظن دراسة قرآنية موضوعية،قببلء بنت عبد العزيز الرشيد

 .قُِْٖاؼبلك سعود، 
 ، اضدار الوطن، الرم ، ِط. التوكل على اهلل تعاذل ،عبد اهلل بن عمر الرميجي،  

 .ػقُُِْ
 ، ترتيب القاموس احمليط على طريقة اؼبصباح اؼبنَت كأساس الببلغة ،الطاىر اضبد الزاكم

  ( .ت.د.)ِط. 
 ، ـََِْ/ُِْْ دمشق ،دار الفكر،. أخبلؽ اؼبسلم ، كىبةالزحيلي. 
 دار . فتح اؼبغيث شرح ألفية اغبديث ، السخاكم، مشس الدين ؿبمد بن عبد الرضبن

 .قَُّْ،  لبنافالكتب ،
 مكتبة الرشد ،. األخبلؽ يف اإلسبلـ النظرية كالتطبيق ،إيباف عبد اؼبؤمن ،سعد الدين، 

 .ػقُِْٖالرياض ، 
  القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد لئلماـ ؿبمد بن  ، السعدم ، عبد الرضبن بن ناصر

 ،دار الثبات ،صربم بن سبلمة شاىُت : ربقيق . عبد الوىاب 
 . ـََِْ/ُِْٓ،الرياض

 مركز صاحل بن صاحل الثقايف  ،ِط . الفتاكل السعدية ،لسعدم، عبد الرضبن بن ناصرا
اجملموعة الكاملة . ـ ُِٗٗ/ ق  ُُِْ،اؼبملكة العربية السعودية  /عنيزة،

 (. ٕ: )ؼبؤلفات الشيخ عبد الرضبن السعدم
 ربقيق . تيسَت الكرًن الرضبن يف تفسَت كبلـ اؼبناف  ،السعدم، عبد الرضبن بن ناصر

 .ـََِِ/ػقُِّْلبناف /بَتكت  ، مؤسسة الرسالة ،عبد الرضبن بن معبل اللووبق 
 ، مؤسسة شباب اعبامعة للطباعة . كبو علم نفس إسبلمي ،حسن ؿبمد الشرقاكم

 .ـ ُْٖٗكالنشر ، 
 ، دار عادل الفوائد. رآف بالقرآفأضواء البياف يف إيضاح الق ،ؿبمد األمُت الشنقيطي ،

 .(ت.د)
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 فتح القدير اعبامع بُت فٍت الركاية كالدراية من علم التفسَت ،الشوكاين، ؿبمد بن علي .
 .ـََِٖ/ػقُِْٗ، دار اؼبعرفة، بَتكت ،ٓط

 ، (ت.د)، القاىرة،مؤسسة قرطبة . مسند أضبد بن حنبل ،أضبد بن حنبلالشيباين. 
  ، مطابع جامعة اإلماـ . زاد اؼبعاد لئلماـ ابن قيم اعبوزيةـبتصر  ، ؿبمدعبد الوىاب

 .ػقُُِْؿبمد بن سعود اإلسبلمية، 
 ، تيسَت العزيز اغبميد يف شرح كتاب  ،سليماف بن عبد اهلل بن ؿبمدعبد الوىاب

 .قُِْٖ،  الرياضدار الصميعي ، ،ربقيق أسامة عطايا العتييب. التوحيد
 ، ؾبلة اعبامعة  آف الكرًن، دراسة موضوعيةالرجولة يف القر، عصاـ العبد زىد ،

 ،  (ِ)اجمللد الثامن عشر العدد ، غزة، ( سلسلة الدراسات اإلنسانية )اإلسبلمية
 (.ُِّ-ُٕٗ) ص  ـ ،ََُِيونيو 

  ، ػقَُّْدار السبلـ ،  ، ِّط. تربية األكالد يف اإلسبلـ ،عبد اهلل علواف . 
 ، أدب الكبلـ كأثره يف بناء العبلقات اإلنسانية يف ضوء  ،عبد اهلل عودة عيد عودة

 .ـََِٓ، : عماف، دار النفائس .  القرآف الكرًن
 ، ـُٕٖٗ/ ػقَُْٖالقاىرة،، دار الرياف للًتاث  .خلق اؼبسلم ،ؿبمد الغزارل. 
 ػقُِّْ، ، بَتكتدار الكتاب العريب. إحياء علـو الدين ، الغزارل، أيب حامد ؿبمد. 
 ، دار ابن اعبوزم ، الرياض   ،ُْط. اؼبلخص الفقهي ،حل بن فوزافصاالفوزاف

  .ىػُُِْ
 بَتكت / صيدا  ،اؼبكتبة العصرية ،ِط. اؼبصباح اؼبنَت  ،ضبد بن ؿبمدالفيومي ا

 .ـ ُٕٗٗ/ ىػُُْٖ
  ، دار اجملتمع. أثر الًتبية اإلسبلمية يف أمن اجملتمع اؼبسلم ،عبد اهلل أضبد قادرم ، 

 .جدة
  ، ـ ُٖٕٗ/ُّٖٗ ،دار الشركؽ ، بَتكت  ، ٕط. يف ظبلؿ القراف  ،سيد قطب. 
 مكتبة اؼبعارؼ. عارضة األحوذم بشرح سنن الًتمذم ،اغبافظ العريب ،اؼبالكي ،

 .بَتكت
 دار الكتب العلمية ،  .أدب الدنيا كالدين ،اؼباكردم، أيب اغبسن علي بن ؿبمد البصرم
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  .ـُٖٕٗ/ىػَُْٕلبناف ، / بَتكت 
 ، ػقُُُْ إدلب ، ، مكتبة الغزارل. أخبلؽ اؼبسلم ،ؿبمد سعيد مبيض. 
  ـُّٖٗ/ ىػَُّْ ،بَتكت دار بَتكت، . ديواف اؼبتنيب  ،اؼبتنيب ، اضبد بن اغبسُت. 
 ؾبمع  ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،ْط. اؼبعجم الوسيط ،كآخركف   إبراىيم ،مصطفى

 .قُِْٓ،  ،اللغة العربية بالقاىرة
 ، اؼبكتب  ،ْط. ـبتصر منهاج القاصدين  ،بد الرضبن بن قدامواضبد بن عاؼبقدسي

 . ػىػُّْٗ، اإلسبلمي، بَتكت 
  ، دار الفكر العريب، .  األصوؿ الًتبوية لبناء الشخصية اؼبسلمة،عبد الودكد مكرـك

 .ػقُُْٔ ، القاىرة
 فقو الدعوة إذل اهلل كفقو النصح كاإلرشاد كاألمر  ، اؼبيداين، عبد الرضبن حبنكة

 .ـُٔٗٗ ، دار القلم، دمشق. ؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكربا
 دار القلم،  ،ٖط. األخبلؽ اإلسبلمية كأسسها، اؼبيداين، عبد الرضبن حسن حبنكة

 . ػقُُّْ ،دمشق
 ، دار الفكر، دمشق ،ِٔط. أصوؿ الًتبية اإلسبلمية ،عبد الرضبن النحبلكم 

 .ػقُِْٗ،
 جامعة الشارقة . التفسَت اؼبوضوعي لسور القرآف ،لببة من علماء التفسَت كعلماء القرآف

 .ػقُُّْ ، اإلمارات العربية اؼبتحدة، 
 ، ػػقُُْٖمصر / اؼبنصورة  ، دار الوفاء،ٓط،  آفات على الطريق،السيد ؿبمد نوح /

 . . ـُٕٗٗ
  ـُٓٗٗ/ ُُْٓ. دار أيب حياف. شرح صحيح مسلم  ،، ؿبيي الدين النوكم.  
 ، ربقيق مصطفى . اؼبستدرؾ على الصحيحُت، بن عبد اهلل  اغباكم ؿبمدالنيسابورم

 .قُُُْ، دار الكتب العلمية، بَتكت ،عبد القادر عطا
 ، الشك كاليقُت يف ضوء القرآف الكرًن كأثرنبا يف  ،حواء بنت ؿبمد طاىر ىوساكم

 .قُِْْ. رسالة ماجستَت، كلية الًتبية للبنات جبدة. اغبياة
  صيدا ،اؼبكتبة العصرية  ، ِط. عن اقًتاؼ الكبائر  الزكاجر ، ابن حجر، اؽبيثمي /
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 .ـ ُٗٗٗ/َُِْ ،بَتكت
  جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية. التفسَت البسيط ،الواحدم، علي بن أضبد ، 

 .ػقَُّْ
 ، ربذير أىل اإليباف من الكذب كالظن كالبهتاف ،ؿبمد بن حسُت األنصارم اليماين .

 .ػقَُّّبنارس ،  ،اؼبطبع الصديقي
 

 المراجع االلكترونية
 ، دكر اؼبسجد يف الًتبية ،عبد اهلل فارس األىدؿ .www.saaid.net.تاريخ 

 ىػُّّْ/َُ/ِٕ:الدخوؿ 
 ،لتعزيز اؽبوية  سًتاتيجيةااؼبضامُت الًتبوية لوصايا لقماف أسس ،نوؼ بنت ناصرالتميمي

تاريخ الدخوؿ www.Ktibat.com  ،(ت.د)،دار طيبة،يف مواجهة ربديات العوؼبة
 .ىػُّّْ/َُ/ُْ
 ، األخوة اإلسبلمية كآثاره، عبد اهلل بن جار اهلل اعبار اهلل www.islamhouse.cok 

 .ىػُّْْ/ُ/ُِالدخوؿ تاريخ
 ، سورة اغبجرات دراسة ربليلية كموضوعية ،ناصر بن سليماف العمر. 

www.almoslim.net  ىػ ُّْْ/ُ/ُٓبتاريخ. 
 ، موقع اؼبسلم ،ناصر بن سليماف العمر، www.almoslim.net،  بتاريخ

 .ُّّْ/ٗ/ٓ ، الشبكة العنكبوتية تاريخ الدخوؿُِّْ/َُ/َِ
 ، سبلمة الصدر يف ضوء الكتاب  ،سعيد بن علي بن كىفالقحطاين

 .ىػُّْْ/ُ/ّتاريخ الدخوؿ .www.islamhouse.com.كالسنة
 
 
 
 

 

 

http://www.saaid.net.تاريخ/
http://www.almoslim.net/
http://www.almoslim.net/
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 فهرس الموضوعات
 

 رقم الصفحة اؼبوضوع ـ

 ّ مستخلص الرسالة ُ

 ْ شكر كتقدير ِ

 ٓ المقدمة وفيها: الفصل األول  ّ

 ٔ اؼبقدمة  ْ

 ٖ البحث  كضوعـ ٓ

 ٗ حبثتساؤالت اؿ ٔ

 َُ أىداؼ البحث ٕ

 َُ حبثأنبية اؿ ٖ

 َُ حبثحدكد اؿ ٗ

 َُ حبثمصطلحات اؿ َُ

 ُُ الدراسات السابقة ُُ

 ُٓ حبثمنهج اؿ ُِ

 ُٕ سوء الظن: الفصل الثاني  ُّ

 ُٖ مفهـو سوء الظن: اؼببحث األكؿ  ُْ

 ّٓ أنواع سوء الظن: اؼببحث الثاين ُٓ

 ّٗ أسباب سوء الظن:اؼببحث الثالث  ُٔ

 ّْ آثار سوء الظن: اؼببحث الرابع  ُٕ

 ْٕ الطرق الوقائية من سوء الظن: الفصل الثالث ُٖ

 ْٗ التنشئة االجتماعية على حسن الظن: اؼببحث األكؿ ُٗ
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 ٔٓ سبلمة الصدر: اؼببحث الثاين   َِ

 َٔ البعد عن مواقع الشبة كالريب: اؼببحث الثالث  ُِ

 ْٔ توطُت حسن الظن : اؼببحث الرابع ِِ

 ٔٔ تنمية األخوة يف اهلل: اؼببحث اػبامس ِّ

 َٕ التثبت كالتبُت: اؼببحث السادس ِْ

 ّٕ اختيار األصدقاء الصاغبُت: اؼببحث السابع ِٓ

 ٕٕ احملافظة على الصلوات اػبمس مع اعبماعة: اؼببحث الثامن  ِٔ

 ُٖ العالجية لسوء الظنالطرق : الفصل الرابع  ِٕ

 ّٖ استشعار عظم الذنب: اؼببحث األكؿ ِٖ

 ٖٔ ضبل التأكيبلت على اػبَت: اؼببحث الثاين ِٗ

 ٖٗ الصرب كالتحمل: اؼببحث الثالث َّ

 ِٗ .مواجهة اؼبظنوف بو كمفاربتو دبا ينسب إليو:اؼببحث الرابع ُّ

 ٔٗالتوكل على اهلل : اؼببحث اػبامس ِّ

 ََُ إزالة الشك: السادساؼببحث  ّّ

 َُِ التوبة من الذنب: اؼببحث السابع ّْ
 

 َُٔ اػباسبة كفهرس اآليات كاألحاديث: كفيو الفصل الخامس ّ
 َُٕ الخاتمة ّٔ

 َُٗ فهرس اآليات القرآنية ّٕ

 ُُٕ فهرس األحاديث النبوية ّٖ

 َُِ اؼبراجعقائمة  ِْ
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