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  » الفأل

 
 ال

ر
 ى عليه !فت

 د. هيفاء بنت ناصر الرشيد               

 
، ال سيما إذا كاف األمر متعلقاً مسألة يف غاية األمهية ال شك أف ربرير ادلصطلح وربديد مفهومو 

غريب بُت بعض ادلصطلحات  وقد حصل يف الفًتة األخَتة خلطٌ  اعتقادية .أو  قهيةفبتقرير مسألة 
الفلسفية البعيدة عنها كل البعد ، حىت التبس األمر على كثَت من الناس وظنوا أف فاىي  ادلو  الشرعية،

 أهنا جزء منو . ، أو ظنواالشرع تلك ادلفاىي  ادلنحرفة ال تتعارض مع 
 

وعالقة كل  وحسنو ، والظن باهلل سيُئوالتفاؤؿ ، و : الفأؿ ، ؿ ومن تلك ادلصطلحات ادلثَتة للجد
 منها دبا ُيسمى : قانوف اجلذب .

 

من ادلقتضب بالتعريف والتوضيح وؿ كل واحد من ىذه ادلصطلحات ويف السطور التالية سأتنا
الذي أصبحت تُقرف  -اخلطَت - ادلنظور الشرعي السلي  ، لتتضح الفروؽ بينها وبُت القانوف الفلسفي

 بو .
 

 .أواًل : الفأل 
 ومن ذلك يف معرض ادلدح ، أو اإلعجاب ،مواضع من السنة النبوية عدة ورد ىذا اللفظ يف 

،  عدوى وال طيرة ال ، وقولو عليو الصالة والسالـ : ]1 [ الفأل وخيرها ، طيرة ال: ]   قولو
                                                           

 ، وغَته .  5754برق  :  -باب : الطَتة  -كتاب : الطب   - 135/  7أخرجو البخاري يف صحيحو :   1
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 ادلصطلح ىذا  ر النيبفس   ؟ اهلل رسوؿ يا الفأؿ ما:  سئلودلا  . 2[  ويعجبني الفأل الصالح
الفأل الصالح : ، وقاؿ : ] 3[  أحدكم يسمعها الصالحة الكلمة]  :فقاؿ ناً بي   واضحاً  تفسَتاً 

 . 4[  الكلمة الحسنة
 

بإقداـ  ذلا تعلقليس ىي طبيعة بشرية ، و ع ر ضًا ر بو بش  ست  ر بو اإلنساف وي  ما ُيس  ىو الفأؿ ف
بل  ؛ليس باإلعجاب بالفأؿ وزلبتو شيء من الشرؾ «رمحو اهلل :  ابن القيميقوؿ  . إحجاموأو  ادلرء

ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة ، وموجب الفطرة اإلنسانية اليت سبيل إىل ما يوافقها ويالئمها ، واهلل 
جعل يف غرائز الناس اإلعجاب بسماع االس  احلسن وزلبتو ، وميل نفوسه  إليو . وكذلك جعل 

االرتياح واالستبشار والسرور باس  الفالح والسالمة والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر فيها 
 . 5 »وضلو ذلك 

 

قاؿ  ،ل حيصل اتفاقًا فينشرح بو الصدر الفأؿ ال يكوف بقصد من اإلنساف وال بسعي منو ، بو 
 فيسمع اهلل، على متوكالً  عليو يعـز أو أمراً  يفعل أف ىو والفأؿ الذي حيبو  «رمحو اهلل :  ابن تيمية
   ومن شرط الفأؿ أف ال يُعتمد «:  حافظ الحكميقاؿ الشيخ و  .6 » تسره اليت احلسنة الكلمة
 . 7 »بل أف يتفق لإلنساف ذلك من غَت أف يكوف لو على باؿ  -، وأف ال يكوف مقصودًا  عليو
ىذا إذا مل يقصده ، وأما إذا قصد مساع  « :حيث قاؿ  ( الفواكو) يف على ذلك   النفراوي شددو 

                                                           
 ، وغَته .  5756برق  :  -باب : الطَتة  -كتاب : الطب   - 135/  7أخرجو البخاري يف صحيحو :   2
 ، وغَته . 5754برق  :  -باب : الطَتة  -كتاب : الطب   - 135/  7أخرجو البخاري يف صحيحو :   3
 ، وغَته . 5756برق  :  -باب : الطَتة  -كتاب : الطب   - 135/  7أخرجو البخاري يف صحيحو :   4
 . 244/  2مفتاح دار السعادة :   5
 . 66/  23رلموع الفتاوى :   6
 .  993/  3معارج القبوؿ :   7
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     الفأؿ ليعمل على ما يسمع من خَت أو شر فال جيوز ، ألنو من األزالـ احملرمة اليت كانت تفعلها 
 .  8 » اجلاىلية

 

يعتقد ال يُتصور أف  ، إذوال دلياًل على قربو ، أف الفأؿ ال يُعترب سببًا حلصوؿ ادلرغوب كما 
) يا واجد ( سبب يف اسًتجاع أو، ادلريض شفاء يف سبب(  سامل يا: )  القائل وؿق مساع أف النيب 

  . الفطري وميلو لطبيعة اإلنساف « تُسره » كلمة رلرد احلديث نص يف كما ىو بلالضالة ، 
 

 من والفأؿ ،الشرؾ  ، وأهنا منالطَتة  النصوص الواردة يف ربرميما قررتو وشلا يدؿ على ذلك 
ف الظن ، أما إذا اعتقد دلا فيو من معاين الرجاء وإحسا جنس الطَتة وإمنا استثناه منها النيب 

،  رجع حكمو إىل الطَتة وكاف كحكمهاجلب ادلنفعة سبب يف دفع الضر أو  أف الفأؿاإلنساف 
       رمحو اهلل يف  عثيمين ابنقاؿ الشيخ  إقداـ اإلنساف أو إحجامو بسبب الفأؿ ، إف كاف وكذلك

،  ؛ فهذا حكمو حك  الطَتة وكاف سببا إلقدامو -أي الفأؿ  -عليو  إف اعتمد «) القوؿ ادلفيد ( : 
 . 9 » احملمود ؛ فهذا من الفأؿ يف طلبو وإف مل يعتمد عليو ولكنو فرح ونشط وازداد نشاطاً 

 

يسمعها اإلنساف  ىو الكلمة الطيبة وضلوىا عجب النيب أف الفأؿ الذي كاف يُ : فادلقصود 
فتسره وينشرح هبا صدره ، مع عدـ تأثَتىا يف مضيو أو رد ه ، ودوف أف يعتقد  عرضًا دوف تقصد ؛

 أهنا سبب مباشر حلصوؿ ادلرغوب .
 
 
 

                                                           
 . 342/  2: الفواكو الدواين   8
 .  588القوؿ ادلفيد :   9
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 ثانياً : التفاؤل .
 

            وإمنا الذي ورد لفظيف السنة مطلقًا ،  -حسب اطالعي  - » التفاؤؿ «لفظ يرد مل 
التفاؤؿ ليس ىو الفأؿ ، بل فيو زيادة عليو تقتضي القصد ، وبينهما فرؽ لطيف ، ف »الفأؿ  «

         تفاءؿ: ما يُ  الفأؿ «:  ابن فارسقاؿ فالتفاؤؿ ىو ما حيصل عند الفأؿ ، واحلركة والتفاعل ، 
 .  11 » ، وتػ ف أ ؿ   وقد ت فاء ؿ  بو «ويف القاموس احمليط : ،  10 » بو

 

 ثالثة معاين :  أحديف ىذا العصر احلديث ويراد بو لتفاؤؿ وُيطلق ا
 

 التفاؤؿ دبعٌت االستبشار والسرور بالفأؿ ، وىذا من األمور ادلشروعة ادلستحبة ، وىو :  أولها
ومعٌت التفاؤؿ  «:  سليمان بن عبداهللقاؿ الشيخ  . الذي كاف يُعجب النيب 

الكالـ ، فيسمع آخر يقوؿ : يا سامل ، فيتفاءؿ دبا يسمع من  مريض رجل يكوف أف مثل
طالب ضالة فيسمع آخر يقوؿ : يا واجد ، فيقع يف ظنو أنو يربُأ من مرضو ، وجيد  يكوف أو

ورجوا عائدتو عند كل سبب ضعيف أو  لوا فائدة اهلل ،أم  ألف الناس إذا  «قاؿ :   12 » ضالتو
قوي ، فه  على خَت ، ولو غلطوا يف الرجاء ، فإف الرجاء ذل  خَت ، وإذا قطعوا أمله  ورجاءى  

 .13 »من اهلل ، كاف ذلك من الشر 
 

 كأف يقاؿ للمريض : تفاءؿ بالشفاء ، أو للطالب : تفاءؿ التفاؤؿ دبعٌت الرجاء ،  :  ثانيها
والرجاء ) وإف كاف يف إطالؽ  ويراد بو : أرُج اهلل أف يشفيك أو يرزقك النجاح . بالنجاح ،

                                                           
 .  468/  4ابن فارس :  –مقاييس اللغة   10
 . 1040الفَتوز آبادي :  –القاموس احمليط   11
 . 372تيسَت العزيز احلميد :   12
 . 372 :  تيسَت العزيز احلميد  13
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رمحو ابن القيم قاؿ  التمٍت . و خيتلف عن، ولكن ( من العبادات القلبية احملمودةالتفاؤؿ عليو نظر 
والتمٍت ، الطاقة يف اإلتياف بأسباب الظفر والفوز  الرجاء يكوف مع بذؿ اجلهد واستفراغ «اهلل : 

ف  ال ذ ين  آم ُنواْ إ قاؿ تعاىل ، حديث النفس حبصوؿ ذلك مع تعطيل األسباب ادلوصلة إليو 
فطوى سبحانو بساط الرجاء  ر مْح ت  الل و   يػ ْرُجوف   و ج اى ُدوْا يف  س ب يل  الل و  أُْول ػئ ك   و ال ذ ين  ى اج ُرواْ 
 .  14 » إال عن ىؤالء

شيخ ولكن العبد الراجي ال يتحقق من حصوؿ الذي يرجوه ، وإمنا دائمًا خيشى فواتو ، قاؿ 
 فأىل اخلوؼ هلل؛  ، ولوال ذلك لكاف أمناً  الرجاء يستلـز اخلوؼ «:  عليو رمحة اهلل اإلسالم
     : رمحو اهلل ني  اار الد  أبو سليمان قاؿ ، وكذا  15 » لو ى  أىل العل  الذين مدحه  اهلل والرجاء

 . 16 » فهو سلدوع، مث ال خياؼ اهلل ،   من حُسن ظنو باهلل «
 

 وىو معٌت شائع عند كثَت من الناس ، وىذا التفاؤؿ دبعٌت توقع حصوؿ ادلرغوب بعينو ، :  ثالثها
سبب حلصوؿ  »التفكَت  «أف ىذا  ادلقصود منوإذا كاف مبعثو الرجاء ، فهو كالسابق ، وإف كاف 

 عُت ادلرغوب ، فهذا ىو زلل النزاع الذي من أجلو حرر ىذا ادلقاؿ .
 

 بواحد من دليلُت :  –يف الغالب  –ومن قاؿ هبذا ادلعٌت استدؿ عليو 
 

،  ، حيث ُيظن أنو من حديث ادلصطفى ) تفاءلوا باخلَت ذبدوه (  : األثر ادلشهوراألوؿ : 
 ، السنة كتب من أي يف وليس ،  عليو الصالة والسالـللنيب ال تصح نسبتو  اوالصحيح أهن

  . واخلطأ الصواب ربتمل حجة ، بل ال تُعد اليت الناس أقواؿ من ىو وإمنا

                                                           
 . 245الروح :   14
 .  20اإلدياف :   15
 .  40الظن باهلل البن أيب الدنيا :  نحس  16
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فهو خلق حسن ، قد يكوف نافعا للنفس واجلسد ،  ذـ التفاؤؿ ، -ىنا  -وليس ادلقصود 
وإف كاف استخداـ  وردبا امُتدح شرعًا دلا حُيدثو من حسن الرجاء ، وىي عبادة قلبية زلمودة .

 ىو األوىل عندي للتعبَت عن ىذا ادلعٌت دوف إحداث لبس .« الرجاء » لفظ 
 

  الثاين : قوؿ اهلل  [ : بي أنا عند ظن عبدييف احلديث القدسي  ]برواياتو ادلختلفة ،  17
 وىو ما سيت  تناولو يف الفقرة التالية . 

 
 ثالثاً : الظن .

 

، فكاف من ادلعاين [  أنا عند ظن عبدي بي: ]  قوؿ اهلل تكل  علماء السلف عن معٌت 
 اليت مُحل عليها ىذا احلديث :

  
    احلديث :    رمحو اهلل بعد سياقو ابن أبي العزاقًتاب لقائو ، قاؿ  عند  رجاء رمحة اهلل -1

    : يقوؿ قبل موتو بثالث ، قاؿ: مسعت رسوؿ اهلل   صحيح مسل  عن جابر ويف  «
: إف العبد ينبغي أف يكوف  ، وذلذا قيل[  ال يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن بربه] 

     ، فإنو يكوف خوفو أرجح من  ، خبالؼ زمن الصحة رجاؤه يف مرضو أرجح من خوفو
وينبغي لو أف يكوف خائفا من ذنبو، راجيا عفو ربو،  «وكذا قاؿ القرطيب :  .18 » رجائو

، ويكوف الرجاء عند حضور  ويكوف اخلوؼ يف صحتو أغلب عليو، إذا ال يعل  دبا خيت  لو
ال يموتن أحدكم إال وهو  ] : ، قاؿ رسوؿ اهلل  ، حلسن الظن باهلل أجلو أقوى يف نفسو

                                                           
 ، وغَته .  7405برق  :  - وحيذرك  اهلل نفسو  باب : قوؿ اهلل تعاىل :  -كتاب : التوحيد   - 121/  9أخرجو البخاري يف صحيحو :   17
 ، و غَتىا .  301/  11، و فتح الباري البن حجر :  88/  2تفسَت ابن كثَت : ، و  364يُنظر مثالً : إثار احلق البن الوزير :   18



 
 

 
 7 

 

ىذا يف  الخطابيوقاؿ .  20ودبثلو قاؿ غَت واحد من السلف ،  19 » [  يحسن باهلل الظن
      ومن ساء عملو ساء، فمن حسن عملو حسن ظنو ، يعٍت يف حسن عملو  « احلديث

كما قاؿ أىل  -وىو  «اهلل :    بقولو رمحو ابن حجروقد رجح ىذا ادلعٌت  . 21 » ظنو
أحدكم إال وهو يحسن الظن  ال يموتن] ويؤيد ذلك حديث ، د باحملتضر قي  مُ  -التحقيق 

 . 22 »[ باهلل 
 

        : ابن بطال، قاؿ ، أو يثيبو ويعاقبو ، وضلو ذلك ظن اإلنساف بأف اهلل يرمحو ويغفر لو  -2
: أنا عند ظن  أى، ال يتوجو إال إىل ادلؤمنُت خاصة  [  أنا عند ظن عبدى بى] :  وقولو «

 -وإف أسرفوا على أنفسه   -، وىف القرآف آيات تشهد أف عباده ادلؤمنُت  عبدى ادلؤمن ىب
بالغفراف لو إذا : قيل معناه  «: قال القاضي و .  23 » أنو عند ظنه  بو من ادلغفرة والرمحة

بو : وقيل ادلراد ، والكفاية إذا طلب الكفاية ، واإلجابة إذا دعا ، والقبوؿ إذا تاب ، استغفر 
  قاؿ  «:  للنووي. ويف شرح صحيح مسل  24 » وىذا أصح، وتأميل العفو ، الرجاء 
ويف حالة : قالوا ، أف يظن أنو يرمحو ويعفو عنو ( حسن الظن باهلل تعاىل )  معٌت: العلماء 

يكوف اخلوؼ أرجح فإذا دنت أمارات : وقيل ، الصحة يكوف خائفا راجيا ويكوناف سواء 
: إف ظن أين أعفو  يعٍت  «يف ) عمدة القاري ( :  العيني. وقاؿ  25 » ادلوت غلب الرجاء

                                                           

 .  20/  1تفسَت القرطيب :   19 
 . 99/  10شرح البخاري ابن بطاؿ :   20
 .  233/  8طرح التثريب :   21
 . 386/  13فتح الباري   22
 . 500/  10ابن بطاؿ :   23
 . 44/  6شرح السيوطي على مسل  :   24
 . 210/  17شرح النووي    25
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ويف باب استجابة .  26 » فكذلك، ، وإف ظن العقوبة وادلؤاخذة  فلو ذلك، وأغفر لو ، عنو 
 موجٌب ، مع رجاء اهلل تعاىل ، فاإلحلاُح بالدعاء بادلغفرة  «:  ابن رجبالدعاء ، قاؿ 

 .  27 »[  أنا عنَد ظنِّ عبدي بي، فليظنَّ بي ما شاء] :  يقوؿ ، واهلل تعاىل للمغفرة
 

مقًتنًا بالعمل ، قاؿ  إال يكوفال و أنيف مفهـو ) حسن الظن باهلل ( : ادلهمة  القواعدومن 
          العمل ، وقالوا : ضلسن الظن ! ولو أحسنوا الظن ألحسنوا  إف قومًا أساءوا «:  الحسن
  ،  حىت خرجوا من الدنيا وليست ذل  حسنة، إف قوما أذلته  أماين ادلغفرة  «، وقاؿ :  »العمل 
 القيم ابن. وقاؿ 28 » ألحسن العمل، لو أحسن الظن بربو  ، وكذب : إين حلسن الظن بريب يقوؿ

وال ريب أف حسن الظن إمنا يكوف مع اإلحساف ، فإف احملسن أحسن الظن بربو أف  «: رمحو اهلل
  . 29 »جيازيو على إحسانو ، وأف ال خيلف وعده وأف يقبل توبتو 

 

 اعل  أف صدؽ رجاء ادلؤمن لفضل اهلل  «: رمحو اهلل اشًتاط العمل بقولو  ابن الجوزي وأكد
سن الظن بو ما يعتقده اجلهاؿ من الرجاء مع اإلصرار على ، وليس حُ  وجوده يوجب حسن الظن بو

. وإمنا العارؼ  ، أو ولدا وما نكح ، وإمنا مثله  يف ذلك كمثل من رجا حصادا وما زرع ادلعاصي
 . 30 » ، ويطيع ويرجو الثواب يتوب ويرجو القبوؿ  باهلل 
 

 
 

                                                           
 . 101/  25العيٍت :  -عمدة القاري   26
 . 1160/  3واحلك  : جامع العلـو   27
 . 323/  3كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت : ابن اجلوزي :    28
 .   25اجلواب الكايف :   29
 . 323/  3كشف ادلشكل من حديث الصحيحُت : ابن اجلوزي :    30
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 وقددياً قاؿ الشاعر : 
 

 ر ي على اليبس  ػػػػػػػػػإف الس فينة  ال ذب   جو الن جاة ومل تسُلك مسال كهاتر 
 

والظن اجملرد  ،الدين و  ،عنو يف أمر الدنيا وال ديكن أف ينفصل ، فإحساف الظن متعلٌق بالعمل 
ولذلك . العمل ليس من الرجاء وال من حسن الظن ، بل ىو من األماين ادلنهي عنها شرعًا  من

وعد بذلك وىو ال  فقد، اهلل يقبلو ويغفر لو  راجيًا أف، ينبغي للمرء أف جيتهد يف القياـ دبا عليو 
فهذا ىو اليأس من رمحة ، وأهنا ال تنفعو ، أف اهلل ال يقبلها  -أو ظن  -فإف اعتقد ، خيلف ادليعاد 

فذلك ، وأما ظن ادلغفرة مع اإلصرار  ،ومن مات على ذلك وكل إىل ما ظن ، وىو من الكبائر ، اهلل 
 . 31  وىو جير إىل مذىب ادلرجئة، زلض اجلهل والغرة 

 

   بُت ادلعاين فهو دائر بغَت ما سبق ، يُفسر عند السلف مل( حسن الظن فادلقصود : أف ) 
 : التالية 
 

  الرجاء عند ادلوت. 
 . رجاء الرمحة وادلغفرة 
 . ظن اإلجابة عند الدعاء 
 . ظن القبوؿ عند التوبة 
  32 ظن قبوؿ العبادة. 

 

                                                           
 .بتصرؼ يسَت  من قوؿ أيب مجرة  386/  13فتح الباري   31
 .  490/  4للمناوي : ، وفيض القدير  269/  3نظر : طرح التثريب : يُ   32
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) تفاءلوا باخلَت ذبدوه ( ، وأف ما  : دبعٌت [  أنا عند ظن عبدي بي]  حديثأما أف يكوف 
  فال أعل  احداً من السلف قاؿ بو . -يتوقع اإلنساف حصولو حيصل 

 

خَت شلا  للعبد، وأف الذي خيتاره الرب  بل إف حسن الظن باهلل يستلـز إحساف الظن بتدبَته 
،  اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ويف دعاء االستخارة ادلأثور : ] ولنفس خيتاره

...  وأنت عالم الغيوب  ، وتعلم وال أعلم، ، فإنك تقدر وال أقدر وأسألك من فضلك العظيم
للهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، ] :النبوية نة من الس   ، ويف دعاء آخر33[  الحديث

 .34[  أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
 

، وإمنا القدر  أبوابمل يكن قط يف [  أنا عند ظن عبدي بي] ديث السلف حل فإف ذكرولذلك 
الرجاء وإصلاز الوعد ، ويف معاملة الرب عبده من حيث الثواب والعقاب أحاديث  أوردوه ضمن

 . شلا يتعلق باآلخرة واجلزاء وادلغفرة وضلو ذلك
 

ره فس   ، بل  لإلنساف عُت رغبتوحيقق ال أف اهلل بعتقاد االال يعٍت « سوء الظن » ويف ادلقابل فإف 
  علماء السلف دبا يتناسب مع تفسَتى  حلسن الظن .

 

ل ُك ْ   واألصل يف سوء الظن قولو تعاىل : ظ نػ ْنُتْ  ب ر بُِّكْ  أ ْرد اُكْ  ف أ ْصب ْحُتْ  م ن   ظ ن ُكُ  ال ذ ي و ذ َٰ
ر ين   ظ ن  الظ انُِّت  ب الل و   و يُػع ذِّب  اْلُمن اف ق ُت  و اْلُمن اف ق ات  و اْلُمْشر ك ُت  و اْلُمْشر ك ات     :وقولو  ،  اخلْ اس 
ظ ن نُتْ  أ ف ل ن ي نق ل ب  الر ُسوُؿ و اْلُمْؤم ُنوف  إ ىل  أ ْىل يه ْ  أ ب ًدا  بل  ، وقولو :  الس ْوء   د ائ ر ةُ  ع ل ْيه  ْ  الس ْوء  

 .  بُورًا الس ْوء  و ُكنُتْ  قػ ْوًما و زُيِّن  ذ ل ك  يف  قُػُلوب ُكْ  و ظ ن نُتْ  ظ ن  
 

                                                           
 ، وغَته .   6382برق  :  -باب : الدعاء عند االستخارة  -كتاب : الدعوات   - 81/  8أخرجو البخاري يف صحيحو :   33
 . 1301برق  :   279/  1، وصححو األلباين يف صحيح اجلامع :  18325برق  :  265/  30أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده :   34
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وقد حصل خالؼ اعتقدوا أف اهلل لن ينصر نبيو ، الذين وادلنافقُت يف الكفارهذه اآليات وردت ف
 .اعتقادى  ما ال يليق بأفعاؿ اهلل وصفاتو يف ، و  35ما ظنوا 

 

فجعلها  أنواع إساءة الظن باهلل باعتبار عمـو اللفظ ال خصوص السبب ، ابن القي موقد ذكر 
   : 36 ةالتاليمن األنواع 

 من رمحة اهلل أف يقنط العبد  . 
 ظن أف اهلل ال ينصر دينو ونبيوأف ي  . 
 ظن أف اهلل يعذب أولياءه ويساويه  بأعدائوأف ي  . 
 ظن أف اهلل يًتؾ خلقو سدىأف ي  . 
 ظن أف اهلل يضي ع عملو الصاحلأف ي   . 
 ظن أف لو ولدا أو شريكاً أف ي . 
 ظن أف اهلل ال يعوضو خَتا شلا ترؾ ألجلوأف ي . 
 اهلل ال جييب الدعاءظن أف أف ي  . 
 ظن أف اهلل يثيب العاصي كما يثيب ادلطيعأف ي  . 
 ظن أف غَت اهلل خيلصو من عذابوأف ي  . 

 

واإلدياف بصفاتو ، وليس  ،ثوابو وعقابو بُتفظن السوء متعلق بالقنوط من رمحة اهلل ، واخللط 
بإطالقة  –والقوؿ بأف القدر  الظن ،لإلنساف عُت مرغوبو من إساءة حيقق  أف واعتقاد أف اهلل ال يلزم

 ابنقاؿ  ، منو إىل حسنو ويتوقعو ىو إىل سوء الظن أقرب ،جييء ويذىب حسب ما يظنو اإلنساف -

                                                           
 وىذا ينقض قوؿ من قاؿ بأف األمر حيصل دبجرد ظنو وتوقعو ، فإف ما ظنو ىؤالء ادلنافقُت مل يتحقق .   35
 . 208/  3انظر : زاد ادلعاد :   36
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فأكثر اخللق ، بل كله  إال م ن شاء اهلل يظنوف باهلل غَت  احلقِّ ظن  الس ْوء ، فإف  «رمحو اهلل :  القيم
ق ، ناقُص احلظ ، وأنو يستحق فوؽ  ما أعطاُه اهلُل ، ول ساف غالب  بٌت آدـ يعتقد أنو مبخوُس احل

 . 37 »حالو يقوؿ : ظلمٍت رىبِّ ، ومنعٍت ما أستحُقو 
 

 رابعاً : قانون الجذب . 
  

ما ُيكرس لو  جيذب ادلرء إىل حياتو كل «:  بقولوقانوف اجلذب  مايكل جيه. لوسييريُعرؼ 
قانوف اجلذب  «:  صالح الراشد، ويقوؿ  38 »انتباىو وطاقتو وتركيزه ، سواء كاف سلبيًا أو إجيابيًا 

ينص على أننا صلتذب األحداث اليت يف حياتنا ، وأننا صلتذب إلينا ما صلتذب وفق ذباذب ادلتشاهبات 
 . 39 »لبعضها البعض 

 

ارؾ بوبياف سلالفتو الصرحية دلعتقد ادلسل  يف صفات اهلل ت ،ولسنا بصدد الرد على قانوف اجلذب 
ال عالقة لو  »القانوف  «وتعاىل ويف قضائو وقدره ، فذلك رد يطوؿ بسطو ، وإمنا ادلقصود أف ىذا 

 للفأؿ.  بادلفاىي  الشرعية اليت ًب تناوذلا سابقاً ، كاستحساف رسوؿ اهلل 
 

قائ  ، وىو  مبدأ قدمي لو أصل يف الفلسفة الشرقية ويف الفكر الباطٍت الثيوصويفاجلذب إف قانوف 
على أف الفكر ىو الذي خيلق الواقع ، وأف ما يُفكر فيو اإلنساف يتجلى عرب ربوؿ الفكرة اجملردة إىل 

 فسو ! فاإلنساف مسؤوؿ مطلق عن حياتو ، وىو الذي يصنع قدره بنحدث أو وجود زلسوس ، 
 

                                                           
 .  211/  3زاد ادلعاد :   37
 . 20مايكل جيو لوسيَت :  –قانوف اجلذب   38
 .  12صالح الراشد :  –قانوف اجلذب   39
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، ولكنو أُلبس  ابطالنو ظاىر األصلية لكاف صورتو الفلسفية وىذا ادلعٌت القبيح لو أُبقي على 
 –لباسًا شرعيًا ، متسًتاً بتفسَت ُمبتدع زلدث لنصوص الوحيُت ، حىت التبس األمر على عواـ الناس 

من الدين أصاًل .  نوالشرع ، أو أحُت ظنوا أف ىذا القانوف ال خيالف  –بل على بعض طالب العل  
ادلعاين الفلسفية ما من النصوص لت م  لشريعة وتعد سافر على مدلوؿ النص الشرعي ، فحُ وىذا ظل  ل
 ، وطبق االصطالح الشرعي على تلك ادلعاين .ال ربتمل 

 

وىذا لو كانت تلك ادلعاين اليت يذكرىا الفالسفة صحيحة  «:  شيخ اإلسالم ابن تيميةقاؿ 
  أرادىا ، فكيف وأكثر تلك ادلعاين  نوإكذب على اهلل ورسولو أف يُقاؿ : ، بل كاف من ال ماجاز

 .  40 »باطلة ؟ 
 

 ادلفهـو الفلسفي لقانوف ولعلي أشَت إىل أبرز الفروؽ بُت ادلفهـو الشرعي للفأؿ والظن وبُت
اجلذب ، ولو تأمل القارئ أقواؿ ادلتأثرين هبذه الفلسفة ، وأثرىا على نظرهت  للكوف وألنفسه  ، لعل  

ال ديكن أف يأمر هبذا ، وال يعجبو ، وال يستحسنو ، وىو القائل يف شرؾ  أف الرسوؿ  -يقينًا  -
 . 42[   وحد شاء اهللل : ما عدالً ؟!  بتني هلل جعل: ] 41لفظي يسَت 

 

 : ومن تلك الفروؽ ما يلي 
 

  الفأؿ الذي كاف يُعجب النيب  سرور واستبشار عرضي ال يُتقص د ، وقانوف اجلذب يُقصد
 .  الكتب وتقاـ الدورات ألجلومئات  فيو وتؤلفويُتعمد ، 

 

                                                           
 .  219 بغية ادلرتاد :  40
 وىو قولو : ما شاء اهلل وشئت .  41
 . 139برق  :  266/  1، وغَته ، وحسنو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة :  2561برق  :  341/  4أخرجو اإلماـ أمحد يف مسنده :   42
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 الفكر يف بينما ،  ويُعد من الطَتة الشركية حاؿ اعتقاد ذلك الفأؿ ال يُعد سبباً يف حصوؿ ادلرغوب
 بل ىو احملد ث لو والصانع .  –ليس رلرد سبب يف حدوث األمر قانوف اجلذب 

 

  ، أف ادلسل  ال ديضي بسبب الفأؿ كما ال حيج  بسبب التطَت تأكيدًا النعداـ العالقة السببية
 والكلمة والفكرة عند القائلُت باجلذب تتجاوز السببية إىل اخللق واإلجياد .

 

 فهو أماين ، أما قانوف اجلذب فيعمل على  منوذبرد ف اؤؿ دبعٌت الرجاء متعلق بالعمل وإأف التف
 .43، وال يلـز معو العمل التفكَت وحده 

 

 أف الراجي ال يقطع حبصوؿ ما يرجوه ، بينما مسي قانوف اجلذب بذلك ألنو ال ديكن أف يتخلف 
 . يف رأيه 

 

  على اليقُت . ، وقانوف اجلذب مبٍتفالراجي خياؼ فوات ما يرجو أف الرجاء يقًتف باخلوؼ  
 

 . أف إحساف الظن باهلل مرتبط بالعمل كذلك ، وال ُيشًتط العمل يف قانوف اجلذب 
 

 . حسن الظن باهلل ىو يف باب األعماؿ القلبية وصفات اهلل ، وقانوف اجلذب ىو يف صلب القدر 
 

  أف من حسن الظن باهلل التسلي  أنو  أحك  وأعل  ، وأف ما يكتبو لك خَت شلا تريده لنفسك
 ، ويربطوفيو إرادة اإلنساف وفكره   ة اإلذلية يف القدر ، وجيعل احلك، وقانوف اجلذب يُلغي احلكم

 .  بقانوف الكارما اذلندوسي
 

                                                           
 ادلنظور الشرعي ، القائلوف بقانوف اجلذب خيتلفوف يف تفصيل ذلك ، فبعضه  ينفي العمل بالكلية ، وبعضه  يُقر بلزـو العمل لكن بصورة مشوىة زبتلف عنها يف  43

ائف تأتيو من كل مكاف ، كالصحف فمثاًل : لو أراد أحدى  أف ربصل وظيفة فإنو ديكنو جذهبا إليو عن طريق إعماؿ الفكر اجملرد ، فسيجد اإلعالنات عن الوظ
الوظيفة اليت جذب إىل واللوحات اإلعالنية ، وردبا ربدث عنها الناس يف رلالسو ، أو ضلو ذلك ، فهو جذب إىل نفسو ىذه اإلمكانيات ، ولكن يلزمو التقدـ لتلك 

 نفسو وعروضها .
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 ، بينما النتيجة يف قانوف  أف من حُيسن الظن بربو يوقن أف عليو فعل األسباب ال ربقيق النتائج
 اجلذب ىي بيد اإلنساف نفسو . 

 

  على االعتماد والتوكل على اهلل  ادلنهج الشرعي قائ أف  وقانوف اجلذب مع العمل والكسب ،
 قائ  على االعتماد الكلي على قدرات الذات وعمل الفكر . 

 

  أف ادلعطي وادلانع ىو اهلل  مسلماف يفوأخَتًا ، ال خيتلف  وأنو سبحانو وتعاىل عامل الغيب ،
ال يُدرؾ الفرؽ بُت والشهادة ال خيفى عليو شيء ، ولكن الذي يعطي ودينع عند القائلُت باجلذب 

ال أريد ادلرض أعطاؾ ادلرض ، وإف فكرت أنك لن تفشل : الرسائل ادلنفية وادلثبتة ، فإف قلت 
 رى ؟أعطاؾ الفشل ، فمن ىو ادلانع ادلعطي عند ىؤالء يا ت

 
 ىذا واهلل تعاىل أعل  وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسل  تسليماً كثَتاً 


