
إنَّ  احلمدَ  �ِ ، حنمُده ونستعيُنه ونستغفرُه ونتوُب إليه، ونعوُذ ��ِ  من ُشرورِ  أنُفِسنا، ومن سيِّئاتِ  أعمالِنا، 

من يهِده هللاُ فال ُمضلَّ له، ومن ُيضِلل فال هاِدَي له، وأشهُد أن ال إلهَ  إال هللاُ  وحدَ ه ال شريَك له، 

 وأشهُد أن حممًدا عبُد هللاِ  ورسولُه.

َ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ )  (َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�َّ

َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـُْهمَ ا رَِجاالً َكِثريً ا  (َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

َ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ ا�ََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا)  َوِنَساًء َواتـَُّقوا ا�َّ

 َ َ َوُقولُوا قـَْوًال َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َومَ ْن يُِطِع ا�َّ (َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�َّ

 َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما) .. أما بعدُ :

فَعْن ُأَساَمَة ْبِن زَْيٍد رَ ضِ يَ  هللاُ  عَ نهُ َما قَالَ : بـََعثـََنا َرُسوُل ا�َِّ صَ لَّ ى هللاُ  عَ ليهِ  وسَ لَّ مَ  ِإَىل اْحلَُرَقِة، َفَصبَّْحَنا اْلَقْوَم، 

ُهمْ ، فـََلمَّا َغِشيَناُه قَالَ : َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َُّ ، َفَكفَّ اْألَْنَصارِيُّ،  فـََهَزْمَناُهْم، َوَحلِْقُت َأَ� َوَرُجٌل ِمْن اْألَْنَصاِر َرُجًال ِمنـْ

ُتُه ِبُرحمِْي َحىتَّ قـَتَـْلُتُه فـََوَقَع ِيف نـَْفِسي ِمْن َذِلَك، فـََلمَّا َقِدْمَنا ذََكْرتُُه لِلنَِّيبِّ صَ لَّ ى هللاُ  عَ ليهِ  وسَ لَّ مَ ، فـََقالَ :  َفَطَعنـْ

َالحِ ، فـََقالَ :  َا قَاَهلَا َخْوفًا ِمَن الّسِ ُ؟)، قـُْلتُ : َكاَن ُمتَـَعوًِّذا، ِإمنَّ (َ� ُأَساَمةُ ، أَقـَتَـْلَتُه بـَْعَد َما قَاَل َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َّ

ُ َوقـَتَـْلَتُه؟، أََفَال َشَقْقَت َعْن قـَْلِبِه َحىتَّ تـَْعَلَم أَقَاَهلَا أَْم َال؟)، َفَما زَاَل ُيَكّرُِرَها َعَليَّ َحىتَّ  (أَقَاَل َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َّ

 َمتَنـَّْيُت َأّينِ ملَْ َأُكْن َأْسَلْمُت قـَْبَل َذِلَك اْليَـْومِ .

وِهللا إنَّه لدرٌس  كبٌري، وصرخُة نذيٍر، من رسوِل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلَم حلبيِبه وابِن حبيِبه أَُساَمةَ  ْبنِ  زَْيِد 

ْبِن َحارِثَةَ  رضَي هللاُ عنهما، درٌس مل يكنْ  حيتمُل التَّاجيَل وال ا�امالِت، درٌس ال ينبغي فيه اإلطالُة وال 

ا النِّياُت وما أدراَك ما النِّياُت، وهل يعلُم النِّياِت إال ربُّ األرِض و السَّماواِت، فهو العزيُز  قدِّماُت، إ�َّ
ُ
امل

 العظيُم الرَّحيُم الغفوُر، الذي يعلُم خائنَة األعِني وما ُختفي الصدورُ .

فهل لنا بعَد هذا املوقِف الرَّهيِب، أن نطعَن يف نيَِّة صديٍق أو قريبٍ  .. يقولُ  سعيدُ  بنُ  املسيَّبِ  رمحَه هللاُ : 

(كتبَ  إيلَّ بعضُ  إخواين من أصحابِ  رسولِ  هللاِ  صلى هللاُ عليه وسلمَ : أن ضَ عْ  أمرَ  أخيكَ  على أحسنِ ه، 

 ما مل �تِ كَ  ما يَ غلبُ كَ ، وال تظنَّنَّ  بكلمةٍ  خَ رجتْ  من امرئٍ  مُ سلمٍ  شَ ر�ا، وأنتَ  جتَ دُ  هلا يف اخلريِ  حمَ مًال ).



إساءُة الظَّنِّ مبا يف قلوبِ  اآلخريَن، ُحيزُِن أفئدتَنا؟، ويُ فسُد فرحَتنا؟، وُيطفيُء ابتسامَتنا؟، ونَفِقُد بسبِبه 

أحبـََّتنا؟، وأعظمُ  من ذلكَ  معصيِة ربِّنا وخالِقنا، الذي أوصا� وقاَل لنا: (َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا 

ّمَِن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإمثٌْ  َوال َجتَسَُّسوا)، ولذلَك ال جتُد مؤمناً حقيقيَّاً يف إميانِه، إال وهو سليُم الصَّدِر 

حيطاِت والبحارِ .
ُ
ّربِراِت واألعذاَر، ولو من قاِع امل

ُ
 إلخوانِه، يلتمُس هلم امل

 أال إنَّ بعَض الظنِّ إمثٌ فال تكنْ  *** ظَُنوً� ملا فيِه عليكَ  َأَ�مُ 

يقوُل جعفرُ  بنُ  حممدٍ  رمحَ ه هللاُ : (إذا بلَغَك عن أَ خيَك الشَّ يُء تـُْنِكرُه، فالَتِمْس له عُ ْذرًا واحًدا إىل سَ بعنيَ  

عُ ذرٍ ، فإن أصبَته، وإال قُ لْ : لعلَّ له عُ ذٌر ال أعرفُه)، وهذه وِهللا أخالُق الُعظماِء األكابِر، الذيَن يؤمنوَن 

 بيوٍم تُبلى فيه السَّرائرُ ، ولقد صدَق القائلُ :

 �نَّ  وال  تعَجلْ   بَلوِمكَ  صاِحباً  *** لعلَّ    له  ُعذراً    وأنتَ     تَ لومُ 

أفال َشققَت عن قلِب أخيَك، لرتى ملاذا مل يـَُزرَك يف بيِتَك شهراً كامًال، أو مل يتَّصْل بَك ولو على األقِل 

ُجمامِ ًال، أال ميكُن أن يكوَن مشغوالً  يف معاِشه، أو يكوَن طرحياً على فراِشه، فتلوُم وأنَت امللوُم، وَتعِتُب 

َك  راً للخِري مانعاً ، فال تكْن أنَت لصلِة الرَّحِم الواجبِة قاطعاً ، فإ�َّ وعليَك العتُب، وحىت لو كاَن أخوَك ُمقّصِ

أن تسمَع كالَم عدوَِّك الشَّيطاِن، فإنَّه يسعى �لتَّفرقِة بَني األخواِن، (َوُقل لِّ ِعَباِدي يـَُقوُلوا الَِّيت ِهَي َأْحَسُن 

نَـُهْم ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن ِلْإلِنَساِن َعُدو�ا مُِّبيًنا)، وصدَق القائلُ :  ِإنَّ الشَّْيطَاَن يَنزَُغ بـَيـْ

 إَذا َساَء ِفْعُل اْلَمْرِء َسـاَءْت ظُُنونُُه *** َوَصدََّق َما يـَْعَتاُدُه ِمن تـََوهُّمِ 

 َوَعاَدى حمُِبِّيِه ِبَقْوِل ُعـَداتِِه *** َوَأْصَبَح يف لَْيٍل ّمَِن الشَّكِّ ُمْظِلمِ 

أفال َشققَت عن قلِب صاحِبَك، لتعرَف ملاذا قاَل تلَك الكلمَة، أو ملاذا فعَل تلَك احلركَة، أال ميكُن أن 

يكوَن مازحاً، أو يكوَن �صحاً، قد يكوَن أخطأَ واستعجَل، وأنَت للعفِو واملغفرِة أهٌل، أو قد يكونَ  خانَه 

التَّعبريُ  والكالمُ ، أو قد يكوَن ُسوُء ِفهٍم منَك فال ُيالُم، دخلَ  الرَّ بيعُ  بنُ  سُ ليمانَ  على الشَّ افعي رمحَه هللاُ 

وهو مريضٌ  فقالَ  له: (قوَّى هللاُ  ضَ عفَ ك) -أخطأَ يف التَّعبريِ -، فقال الشافعي: لو قوى هللاُ  ضَ عفي لقتلين، 

 فقالَ  الرَّ بيعُ : (وهللاِ  ما أردتُ  إال اخلريَ )، قالَ  الشَّ افعيُّ : أعلمُ  أنك لو شَ تمتين مل تُ رِ د إال اخلريَ .



أفال َشققَت عن قلِب زوجِتَك، لتعلَم ملاذا مل تسمْع لكالمِ ك، أو ملاذا أساءْت إىل مقاِمك، أال ميكُن أن 

تكوَن يف ِقمِة الغضِب، أو تكوَن هذه آ�ُر اجلُهِد والتَّعِب، أو قد يكوُن العتُب والدَّالُل، ألنََّك منُذ زمٍن  

مل تتغزَّ ْل �جلماِل، أيُعقُل أن تَ نسى ِعشرَة السَّنواتِ ، بسبِب موقٍف أو بعِض كلماٍت، امسع كيَف علََّم 

رسوُل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلَم هذا الرَّجَل ُحسَن الظَّنِّ �هِله يف أعظِم مَ قاٍم للشَِّك، عَ نْ  َأِيب ُهَريـَْرةَ  َرِضَي 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، فـََقالَ : ِإنَّ اْمَرَأِيت  َوَلَدْت ُغَالًما َأْسَودَ ،  هللاُ َعْنُه قَالَ : َجاَء َرُجٌل ِمنْ  َبِين فـَزَارَةَ  ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى ا�َّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : (َهْل َلَك ِمْن إِِبلٍ ؟)، قَالَ : نـََعمْ ، قَالَ : (َفَما أَْلَوانـَُها؟)، قَالَ : ُمحْرٌ ، قَالَ :  فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا�َّ

(َهْل ِفيَها ِمْن أَْوَرقَ ؟)، قَالَ : نـََعمْ ، قَالَ : (فََأىنَّ أََ�َها َذِلكَ ؟)، قَالَ : َعَسى َأْن َيُكوَن نـََزَعُه ِعْرقٌ ، قَالَ : 

 (َوَهَذا َعَسى َأْن َيُكوَن نـََزَعُه ِعْرقٌ ).

أفال َشققَت عن قلِب ذلَك العاِمل أو الدَّاعيِة أو اخلطيِب لتعلَم أن كالَمه للّرِ�ِء والسُّمعِة، أو ليناَل �ا يف 

عاِمل الشُّهرِة لُ معًة، أال ميكُن أن يكونَ  ممْن إذا أصاَب فلُه أجراِن، أجُر االجتهاِد واإلصابِة، وإذا أخطَأ فله 

أجٌر واحٌد وهو أجر االجتهاِد، كما جاَء يف احلديثِ : (ِإَذا َحَكمَ  اْحلَاِكُم فَاْجتَـَهدَ  ُمثَّ َأَصاَب فـََلُه َأْجَراِن، 

 َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد ُمثَّ َأْخطََأ فـََلهُ  َأْجرٌ )، فإن أصابَ  فمن توفيِق الرَّمحِن، وإن أخطأَ فمن نفِسه والشَّيطانِ .

أفال َشققَت عن قلِب ذلك العابِد والواعِظ لتعلَم أن موعظَته كانْت لغِري ِهللا، وأن دمعَته كانْت لغِري ِهللا، 

يقولُ  مكحولٌ  رمحَه هللاُ : رأيتُ  رجالً يُ صلي، وكلما ركعَ  وسجدَ  بكى؛ فا�مته أنه يُ رائي، فحُ رمتُ  البُ كاءَ  

كم والظَّنَّ ، فإنَّ الظَّنَّ  أكذبَ   سنةً ، وامسْع لرسوِل ِهللا صلى هللاُ عليه وسلَم وهو ُحيذُِّر أمََّته فيقوُل هلم: (إ�َّ

 احلديثِ ، وال حتسَّسوا، وال جتسَّسوا، وال حتاسدوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وكونوا عبادَ  هللاِ  إخوا�ً ).

وما أمجَل َظنَّ أيب أيوَب األنصاريِّ رضَي هللاُ عنه يف عائشَة رضَي هللاُ عنها يف حادثِة اإلفِك، فعندما دخَل 

على امرأتِ ه أمِّ  أيوبَ ، قالْت له: � أ� أيوبَ ، أال تسمعُ  َما يـَُقولُ  النَّاسُ  ِيف َعاِئَشةَ ؟، قَالَ : بلى، َوَذِلَك 

الكذبُ ، أكنِت � أمَّ أيوبَ  فاعلةً  َذِلَك؟، قَاَلتْ : ال وهللاِ  َما كنتُ  ألفعلُ ه، قَالَ : فعائشةُ  وهللاِ  خريٌ  منكِ ، 

ْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِ�َنُفِسِهْم َخيـْرًا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُِّبنيٌ ).
ُ
ْعُتُموُه َظنَّ امل  فأنزَل هللاُ تعاىل: (َلْوال ِإْذ مسَِ

 أقولُ  قويل هذا، وأستغفرُ  هللاَ  يل ولكم من كلِّ  ذنبٍ  فاستغفروه إنه هو الغفورُ  الرحيمُ .



احلمدُ  �ِ  الكرميِ  املنانِ ، �سطِ  يديه إىل خلقِ ه �إلحسانِ ، وأشهدُ  أن ال إلهَ  إال هللاُ  وحدَ ه ال شَ ريكَ  له، 

وأشهدُ  أن سيدَ � ونبيَّ نا حمُ مداً  عبدُ  هللاِ  ورسولُ ه، فاللهمَّ  صلِّ  وسلمْ  و�ركْ  عليه وعلى آلِ ه وصحبِ ه أمجعنيَ ، 

 وعلى من تبعَ هم �حسانٍ  إىل يومِ  الدِّ ينِ  .. أما بعدُ :

أيُّها احلبيُب .. أفال شققَت عن قلوِب النَّاِس حوَلَك لرتى ما فيها لَك من االحرتاِم والتَّقديِر، واحلّبِ 

اخلالِص الكبِري، وتعلَم ما فيها لَك من الَقدِر العظيِم، واملقاِم الكرِمي، ولكنَّ  كثرياً من النَّاِس ال يستطيُع 

التَّعبَري عن مشاعرِ ه اجلَ ليلِة، وال يستطيُع النُّطَق بكلماتِه اجلميلِة، إمَّا حياًء أو خجًال، وإما خوفاً أو َوجًال، 

ولذلَك ترى مشاعَرهم يف َقَسماِت وجوِههم، ويف نظراِت عيوِ�م، دوَن ُنطِق ألسنتِ هم، فرتى ُحبَّهم مواساًة 

 يف األتراِح، ومساندًة يف األفراِح، ويبذلوَن من أجِلك األرواَح، ُحبَّاً صامتاً عمليَّاً ال قوليَّاً .

فأحسَن الظََّن مبا يف قلوِب املسلمنيَ ، وال تتَّهم ما ال تراُه العُني، وامسع إىل اعتذاِر النَّملِة الرَّزيِن، (َحىتَّ ِإَذا 

أَتـَْوا َعَلى َواِد النَّْمِل قَاَلْت َمنَْلٌة َ� أَيـَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال َحيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه وَ ُهْم َال 

 َيْشُعُرونَ )، فاعتذرتْ  عنهم أ�َّ م إن حَ طموكم فليسَ  عن قَ صدٍ  منهم وال شُ عورٍ ، فما أمجَل هذا الشُّعورَ .

فانظْر إىل قلوِب النَّاِس نظرًة نظيفًة، وامحْل ما فيها على النَّوا� الشَّريفِة، واجعل مشاعَرك جتاَههم خالصًة 

عفيفًة، يذهُب ما يف قلِبك من الشَّكِ  والرَّيِب، وحتلو حياُتَك �لسَّ عادِة وتطيُب، وإذا ما أخطَأ عليَك 

 حبيبٌ  يوماً واعتذَر، فتذكَّْر ما يف العفِو من الشَّهامِة و األجِر، (َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى ا�َِّ ).

 إذا أنتَ  مل تَ عفُ  عن صَ احٍب ***   أساَء، وعاقبتَـه إن عَ ثرَ 

 بَ قيتَ  بِ ال صَ احبٍ  فاحتَ مِ لْ    ** وكُ نْ  ذا قَ بولٍ  إذا ما اعتَ ذرَ 

اللهمَّ  أصلح نياتِ نا وذريتِ نا، وألف بنيَ  قلوبِ نا، وأخرجنا من الظلماتِ  إىل النورِ ، وأدخلنا دارَ  السالمِ ، أحينا مؤمننيَ  وتوفنا مسلمنيَ ، 

وأحلقنا �لصاحلنيَ ، غري خزا� وال مفتوننيَ ، اللهم إ� نسألُ ك اخلالصَ  من الفنتِ ، اللهم جننا يف الدنيا ويف اآلخرةِ  � ربَّ  العاملنيَ ، اللهم 

اجعلنا لك ذاكرينَ ، لك شاكرينَ ، لك �ئبنيَ ، إليك أوَّ اهنيَ  منيبنيَ ، أعطنا وال حترمنا، وزد� وال تنقصنا، وآثر� وال تؤثر علينا، وعافنا 

واعف عنا، وكن لنا وال تكن علينا، اللهم رمحتَ ك نرجو، فال تكلنا إىل أنفسِ نا طرفةَ  عنيٍ ، وجننا من القومِ  الظاملنيَ ، وأدخلنا برمحتِ ك 

يف عبادِ ك الصاحلنيَ ، واكتبنا من أهلِ  الفردوسِ  األعلى � أرحمَ  الرامحنيَ ، وأعتق رقابَ نا من النارِ  � غفارُ ، اللهم تب علينا، وآتنا 

سؤلَ نا، وقنا شرَ  أنفسِ نا، آمنا يف أوطانِ نا، وأصلح ذاتَ  بينِ نا، ووالةَ  أمرِ �، وارزقنا االستمساكَ  �لعروةِ  الوثقى، اللهم إ� نسألُ ك حسنَ  

 اخلامتةِ ، وحسنَ  العاقبةِ ، أحسن عاقبتَ نا يف األمورِ   كلِّ ها، وقنا خزيَ  الدنيا وعذابَ  اآلخرةِ .




