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التقوى

يقوp �هللا تبا�° 	تعا�: 
¾َمُنو�  �لَِّذيَن  �َيَُّها  ﴿َيا 
 َّ0Eِ ِّن �ْجَتِنُبو� َكِث�Gً ِمَن �لظَّ
.(١٣ :wحلجر��) ﴾.ِْثٌمE ِّن َبْعَض �لظَّ

 0� �لكرمية  �آلية   Fهذ  5 �مرنا  لقد 
هو  	كما  �لظن  عن  بأنفسنا   Oننأ
q�T �لقر¾0 �لكرمي �نه ال ينهى عن 
شي@ Eال يأC بالعلة 	ال �ض على 
اسنه، 	�جتناq �لظن  شي@ Eال يبني̧ 
�إل{   yمعا 	من   ،}E ألنه  	�جب 
�يا كا0  �لذنب �	 �جلرمية �	 �خلطأ 
�لعمل   	�  ،T	حلد� جتا	§   	� نوعه، 
 qعل �إلنسا0 يستحق �لعقاL Rلذ�
بسبب �ملعصية، �	 �لعمل �	 �لفكر: 
 	�  ،wحلسنا� متنعه من كسب  �ل� 
�لقانو0...  عن  £ر�   dتصر  R�
	�إل{ هو ما يكسبه �إلنسا0 قصد� 

.:Tعا
 RTفر }E خصوصية سو@ �لظن �نه	
يتولد �T 5خل �إلنسا0 	ال يشتر° 
 5 تكمن  	خطو�ته  �آلخر	0،  به 
تالشي عظمة �لسيئة 5 نظر مسي@ 
�لظن، 	يغلب �0 يكو0 مسي@ �لظن 
ينسبه   Rلذ� نفسه  باملر�  مصابا 
ظانا   FGبغ �لظن  يسي@  فمن  لغFG؛ 
�نه كا<q يكو0 �لكذq كامنا 5 
نفسه هو 5 �حلقيقة. 	من يستهني 
 FGغ  �E نسبته  عليه  يسهل  بذنب 
فالنا  يرتكب  �مبا  قائال  ظنه  بسو@ 
<لك �	 ��تكبه. 	نتيجة Eلصاقة �لتهم 
بغFG تتالشى لديه ال شعو�يا شناعة 
�لذنب �ملنسوq لغFG ح¬ يقع فيه. 
 5 � Tهذ� ما بينه �ملصلح �ملوعو	
�ألمر��  �حد خطاباته عندما <كر 

�ل� تتناÛ مع طها�: �إلنسا0 �لذ�تية، 
باإلنسا0  تتعلق  �ل�  �ألمر��   R�
نفسه 	ال تؤثر 5 غFG، �ل� 	منها 

سو@ �لظن.
0E سو@ �لظن سيئة 	سبب لشقا	: 
يعمي   Gخط مر�  	هو  �لبشر، 
 ،OTلر�  �E به  	يلقي  �إلنسا0 
 wسو@ �لظن سبب هال° �ملجتمعا	
كا0  ملا  �لظن  سو@  فلوال  	�ألمم، 
	ملا  �هللا،  عند  من  باملبعوثني  �لكفر 
	�لصاحلني،  �أل	ليا@  عد�@  كا0 
	من { هال° �ألقو�I. يقوp �ملسيح 

 :� Tملوعو�
�مٌر  �لظن  سو@   5  ºلتسر�  0E”
سر�ئر  على  �حلكم   0� 	خيم، كما 
 Iقو�� هلَك  لقد   .Gخط �مر   Tلعبا�
باألنبيا@  �لظن  إلسا@ִדم   0	Gكث

�$يا" �ملصر
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 ،٤  �  ،wمللفوظا�) بيتهم".  	�هل 
(٢٦٥-٢٦٦ 

لقد كثر سو@ �لظن 5 هذ� �لوقت، 
ح¬ باw �لنا� يتفاخر	0 بقد��ִדم 
�لنا�،  ببو�طن  ما  حتليل  على 
 Iألحكا� Eطال·   5 	يسا�عو0 
حو\م  من  �ق   wالستنتاجا�	
	لكن  	<كا@،  فطنة  <لك  	يعد	0 
�x لإلنسا0 �0 يعرd ما 5 بو�طن 
�لنا�؟! 0E خطو�: Eسا@: �لظن �fا 
	تنتهي  بالنا�  �لظن  بإسا@:  تبد� 

بإسا@: �لظن باهللا تعا�. 
�	�T �ملسيح �ملوعوT � قصة كا0 
قد قر�ها 5 �حد �لكتب، 	فيها لنا 
ع[: لنجتنب سو@ �لظن 	�حلكم من 

:� pملظهر، فيقو�
عاهَد مر: �حٌد من �هل �هللا �ألبر�� �نه 
 dTصا	لن يفّضل نفسه على �حد. 
جالًسا  شخًصا   O�� �نه  <لك  بعد 
على ضفة fر مع �مر�: شابة 	يأكل 
�خلبز 	يشرq من §جاجة موضوعة 
 5  pقا بعيد  من   F¾� فحني  Üانبه. 
 y� wقد عاهد �نفسه: صحيح �ن
 �ل نفسي على �حد، Eال �ن لن �فضِّ
	بينما  شك.  بال  هذين  من  �فَضُل 
قوية  عاصفة  هبَّْت   >E <لك   5 هو 
تِبعها فيضا0 5 �لنهر، فغرقت سفينة 
كانت تقتر�E q �لشاطى@. فنهض 

<لك �لشاq 	قفز 5 �لنهر 	�نقذ ستة 
من �ملوشكني على �لغر·. { توجه 
�E <لك �لشيخ 	قاp له: لقد ظننَت 
نُت  �نك �فضل م�، 	مع <لك متكَّ
 wَنقا< ستة �شخا، فهّال قفزE من
 Rلذ� ساِبَعهم  	خّلصت  �لنهر   5
قوله   ºبسما �لشيخ  فاندهش  بقي! 
عرفَت  كيف   :qستغر��  5 	سأله 
 pما هي �لقضية؟ فقا	ما بد�خلي، 
�لزجاجة  تلك   Rحتتو Eمنا   :qلشا�

 0E	 �خلمر،  	ليس  �لنهر  ما@  على 
	حيدها.  	�نا  �مي  هي  �ملر�:  تلك 
جيد:.  شاّبًة أل0 صحتها  تبد	  fEا 
ֲדذ�   Iقو�  0� تعا�  �هللا   yمر� 	قد 
 ،wًسا. (�مللفوظا�T كله لكي تتلقى

(٤،  ٢٦٥-٢٦٦ �
بالتر°   �	� فهو  �لدين  ينفع  ال  ما 
سببا  �لشي@  <لك  كا0   0E فكيف 
�لفرقة   iحد�E	  wلبيو�  qخلر�
�لنا�،  	تشتيت   wعا�kل� 	خلق 
	كيف ال يتر° ما fينا عنه بصر�حة 
	تعا�؟  تبا�°  قبل خالقنا  من  تامة 

:� Tملسيح �ملوعو� pيقو
”0E �لكسل 	�لفتو� 	سو@ �لظن ال 
ينفع �لدين بشي@ قط. 0E سو@ �لظن 
 ".qيفرِّ· بني �لقلو	 wلبيو� qِّر£

(Iفتح �إلسال)
ال شك كما قلنا �0 سو@ �لظن <نب 
	لكن  �إلنسا0  نفس  على  يقتصر 
على �إلنسا0 ¸وF متاما ألنه يو�طه 

أV لإلنسـان أن يعـرف 
مـا � بواطن الناس؟! إن 
الظن  إسـاءة  خطـورة 
أنهـا تبدأ بإسـاءة الظن 
بالنـاس وتنتهي بإسـاءة 
تعـا9.  بـاهللا  الظـن 

لقد أودعت فطرة اإلنسـان حسن الظن، فلو عطلت 
هذه امللكة الفطرية حل eلها مرض سوء الظن، ليصبح 
املصاب به أس'ا لألوهام والصاق التهم بالغ' والشك 
املرضـي، فتلفحه نار دائه وpرم مـن بركات كث'ة. 
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التقوى

Eميانه  شجر:  	�ر·   qلذنو�  5
بسرعه كما حتر· �لنا� �\شيم.

حسن  �إلنسا0  فطر:  �	Tعت  لقد 
�لظن، فلو عطلت هذF �مللكة �لفطرية 
حل ¸لها مر� سو@ �لظن، ليصبح 
	Eلصا·   Iها	لأل  �Gس� به   qملصا�
�لتهم بالغG 	�لشك �ملرضي، فتلفحه 
 .:Gكث  wبركا من   Iر�	 �Tئه  نا� 

 :� Tملسيح �ملوعو� pلذلك قا	
 p0 سبب معقو	T سا@: �لظنE 0E”
	على  �جلنو0،  شعب  من  شعبة 
كل   5 Lتنبه   0� فطني  عاقل  كل 
�أل´دية،  (�ل[�هني   "...pألحو��

�جلز@ �خلامس.)
0E �سا� �أللفة 	�ملحبة بني �ملؤمنني 
حسن  هو  عموما  �ملجتمع   5	
	تعا�  تبا�°  �هللا  �مرنا  لذ�  �لظن، 
على   Þللحفا �لسي@  �لظن  بتجنب 
 .FTفر��  qقلو 	نقا@  �ملجتمع  �من 
سو@  عن   � �هللا   pسو� fانا  	قد 
نَّ  نَّ َفِإ0َّ �لظَّ �لظن قائال: "Eِيَّاُكْم َ	�لظَّ
َ	َال  ُسو�  َتَحسَّ َ	َال  �ْلَحِديِث   qَُ�ْكَذ
ُسو� َ	َال َتَناَفُسو� َ	َال َتَحاَسُد	�  َتَجسَّ
َ	ُكوُنو�  َتَد�َبُر	�  َ	َال  َتَباَغُضو�  َ	َال 
مسلم،  (صحيح  Eِْخَو�ًنا"  �هللاَِّ   Tَِعَبا
كتاq �ل[ 	�لصلة 	�آلq�T). فسو@ 
	�لفرقة  	�جلفا@  �لبعد  يولد  �لظن 
 Gم� بينه  ما  �ألنانية 	هذ�   Fمصد�	

للمسيح  �خلامس  �خلليفة  �ملؤمنني 
 OحدE  5  Iلسال� عليه   Tملوعو�

خطبه قائال:
بني  يوّلد   0� يريد  تعا�  �هللا   0E”
تنشأ  �ل�  	�ألخو:  �ملحبة  �ملؤمنني 
 pلظن �حلسن، لذلك قا� pمن خال
". أل0 �لظن  نِّ "�ْجَتِنُبو� َكِث�Gً ِمَن �لظَّ
 Rإل{، �ألمر �لذ� qتكا�� �E RTيؤ
ليس ضرً�� على من ميا�سه فحسب 
بل  يفسد �من �ملجتمع �يضا، 	Lعل 
 Fجفا@، لذلك عّد	فرقة  q5 �لقلو
ميا�سه  	ال   �Gكب ßEا  تعا�  �هللا 

صاحبه Eال Eشباعا ألنانيته." 
نستهني  �ال   R�	لضر� ملن  Eنه   0>E
جد�   :Gخط ¾فة  ألنه  �لظن  بسو@ 
 iحتد	 dاية �ملطاf 5 @ִדلك �ملر
حوله بيئة من �لتوتر 	عدI �الستقر�� 
يتقي  فمن  	�ألمن،  �لر�حة   Iعد	

	من  يقربه،  	ال  �إل{  هذ�  Lتنب 
 �>E	 تقى،   T�T§�	 ترقى  �جتنبه 
علينا  بأحد  سي@  ظن  لدينا  نشأ 
نتائج  لنتجنب  	�لدعا@  باالستغفا� 

هذ� �إل{ �لسيئة.
 wألبيا� Fتتم عن سو@ �لظن ֲדذà	
 � Tملتر~ة من شعر �ملسيح �ملوعو�
�أل´دية  �ل[�هني   5  wT�	 �ل� 
سو@   0E"  :pقا  >E �خلامس،  �جلز@ 
�لظن Lعل من �حلبة قّبة، 	Lعل من 

�يش �لطائر �سر�با"
جتتمع  ”حني  �يضا:   �  pقا	
�لظن  سو@  	عاصفة  �جلهل   wظلما
يتالشى �إلميا0 كالغبا�. ما هي عاقبة 
 0E 	�لفنا@،   wملو� Eال  �لسم   p	تنا
 qيا �صحا Fسو@ �لظن سمٌّ فاجتنبو
�لسيئ  �لظن   qصحا�  0E �لدين. 
يبذ�	0 �ألشو�° 5 طريقهم، 	ليس 
	�جلَلد.  	�لصُ[  �حليا@  شيمتهم  من 
هذF �لسيئة هي �صل شقا	: �لبشر، 
	لكن من يقد� على �0 يغّير �لقد� 

“Iملحتو�
 Iآلثا� لتجنب ~يع  تعا�  �هللا  	فقنا 
 wحلسنا� لكسب  		فقنا   qلذنو�	
تعا�  �هللا   Iحكا� Üميع  	�لعمل 
	�	�مر F	�Ú 0دi �نقالبا 5 طبيعتنا 
�هللا  ترضي  جديد:  طبيعة  بنا  لتتولد 

عز 	جل. ¾مني. 

دون  الظن  إساءة  ”إن 
من  شعبة  معقول  سبب 
كل  وعلى  اجلنون،  شعب 
sتنبه  أن  فطني  عاقل 
(�ل[�هني  األحوال..."  كل   �

�أل´دية، �جلز@ �خلامس.)


