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 حسن الظن والتوكل على اهلل

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ما هو الَرابُط بنَي حسِن الظنِّ باهلِل والتَّوكُِّل عليه؟

 

ًًا توجَُّه مبعرفِتِه اليقينيَِّة توجًُّهؤمَن حنَي ينوي أن يقوَم بالعمِل الواجِب عليِه، َيُمإنَّ اْل ا اال

ََ، مُ  ََ االتَّوفي ً  النَّاا ُه اعقلهُه حقِّق ا إاًَصُه يف دعااِلِه إثباًتا اعباَدِتِه إفراًدا، فيكوُن قلُبإىل موالُه سااال

 ملؤمننيا أمرَيموالنا  أنَّ ُهسااًُم ناعلي ضاااالرِّأماَمُه، كما ارَد عن اإلماِم  اِن بذكِر اهلِل اااشااعاِنلَِّقَعَتُم

 ،عيناُه ىَرَت امَب ُهلَبَق ْلشااَ َي امل ،عاَءاالدُّ العبادَة هلِل أالَص نَمِل ىوَبطه): يقولاإلماَم علي )م( كاَن 

عباَدِة اهلِل (، فهو منَشِ ٌل داالًما بُهغرُي َيعِطأ مبا ُهدُرَص ْنحَزَي امل ،ذناُهأ ُعسامَ َت امَب اهلِل ذكَر َسْنَي امل

 اوهوى ُم َرياُت، اال َتساااَتميلهُه أحاديُ ظاهُر الدُّنيويَّةه، اال َتشااَ لهُه الْ َموجوِد، ال ت رُُّه اْلَماحلاضااِر الْ 

 به مُد اهلَل ايشااكُرُه على ما َمنَّاالِ يَبِة االنَّميمِة، اال َيحساُاُد غرَيُه على نعمةأ أعطاها اهلله له، بل ح

 ُمبِعِد عن رمحِة اهلِل.ُمردي االتَّعطيِل اْلعليه من معرفِتِه، فً يأاُذُه هوى التَّشبيِه اْل

َِ العقليِّ الذي ُي ً  على العمِل ااااِاحقِّقهُه ُيساَالُِّم أمَرُه هلِل ُمقبانتياَة هذا اخلشااوِ  القل ِّ االتَّعِل

َّادِق علينا سًُمُه: الواجِب اُمعَتًِاًما   ًُِمُه اهلله من كلِّ اطأ أا أذى أا بًءأ لقوِل اإلماِم ال باهلِل، فَيع

 اهلله، َعًاَاَمُه باهلِل اعتًاَاَم اَمِن ُيِحبُّ، ما ِقَبَل اهلله أقبَل عزَّ اَجلَّ اهلله ُيحبُّ ما ِقَبَل أقَبَل عبٌد )أيَُّما

ًََمُه ِقَبَلُه اهلله أقبَل اَمن  أهِل على َنَزَلْت ٌةنازل إْن كانت أا األرِض، على السَّماُء َسَقَطِت لو ُيَباِل مل اَع

 اْلُمتَِّقنَي ِإنَّ: يقول زَّ اَجلَّع اهلله أليَس بليَّةأ، كلِّ من بالتَّقوى اهلِل حزِب يف كاَن َبِليٌَّة، َفَشَمَلْتُهم األرِض

 (.َأِمنٍي َمَقاٍم ِفي

ُمحِسِن َوحِِّد اْلُماحلمايَة اإلوهيََّة للمؤمِن العلويِّ النًُّرييِّ اخلًي ِّ اْل ُلاااِّثَمقاُم األمنُي ُيَمهذا اْل

 ؤمَن داالًما َحسااَاُن الظ نِّ باهلِل بسااابِب إ اِنِه التَّوحيديِّ اخلالِص، على عكِسُمظنَُّه باهلِل تعاىل، ألنَّ اْل

ا االكأِر ااإلنكاِر  الشااَّوِّ االشااِّرَِخ اخَلِأيِّ أحياًنالذيَن تلوَّثوا برذاالِل التَّشاابيِه االتَّعطيِل فأرَدْت بهم إىل

ماُم َة ُتِسيُء الظ نَّ باهلِل جلهِلها اُابِثها، اوهذا قال اإلَالوَّثُماْل ُماخلأيِّ أحياًنا أارى، مم ا جعَل أنأَسُه

 اهَو قاَل َمسال  ا ِهِلآعليه ا ى اهللهصاال  اهلِل رساولَ  أنَّ اإلماِم عليٍّ كتاِب يف الباقُر علينا ساًُمُه: )َاَجْدنا 
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 اَرَجااِلِه باهلِل ِهَظنِّ حبهسِن إال  ااآلارِة الدُّنيا ارَي َقِط مؤمٌن أهعِطَي ما ُهَو، إال  االذي ال إلَه ِمنَبِرِه: على

 التَّوَبِة بعَد امؤمًن اهلله ُيَعذُِّب ال هَو إال  ال إلَه االذي ؤمننَي.ُماْل اغتياِب عن االَكفِّ ُالهِقِه اُحسااِن َلُه

ًِرِيِه باهلِل َظنِِّه بُسوِء إال  ااالست أاِر  إال  ال إلَه االذي ننَي.للمؤم ِهااااِاااغتياب ُالهِقِه اُسوِء َرَجااِلِه ِمن اتق

 اخلرياُت، بيِدِه كريٌم، اهلَل ألنَّ ؤمِن،ُماْل عبِدِه َظنِّ عنَد اهلله كاَن إال  باهلِل مؤمٍن عبدأ َظنُّ ال َيحساُاُن هَو

 الظ نَّ باهلِل وافَأْحساِاُن اَرجاَءُه، َظنَُّه ُيخِلُف ثم الظ نَّ بِه أحسااَن قد ؤمُنُماْل عبُدُه يكوَن أن َيسااَتْحيي

 .إليِه( اارَغُبوا

إثباًتا  هالظ نِّ ب احسااااِنليِه ع  اهلِل ااإلقباِلإىل ُمَتوَُّج باللاوِءاْل، احلقيقيُّ عبادة  هاذا العمالُ  

 على اهلِل تعاىل، اقد قال تعاىل دعوة  منه للتَّوِكِل التَّوِكِليوضااااُِّف مأهوَم ، هو ما له إفراًدا ااإلاًِص

ينا سااًُمُه ذكرها اإلمام الكاظم عل َحساْاُبُه(، اوهذا التَّوِكِل درجاٌت َفُهَو الل ِه َعَلى َيَتَوك ْل عليه: )َاَمن

ً : )التَّوِكُل  َفَما كلِّها، موِرََخأ يف اهلِل على تتوك َل أن أعًها درجاٌت: اهلِل على يف تأساارِيِه لةيِة قاال

ً ، ارًيا َيألوََخ ال أنَّه تعلُم راضًيا، عنه كنَت بَو فعَل  على فتوك ْل َلُه، ذلَو يف احلهكَم أنَّ اتعلُم افض

ََْا إليِه ذلَو بتأويِض اهلِل  .غريها( ايف فيها بِه ِث
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