
 للشيخ حممد بوبكري 51.5122..2خطبة اجلمعة 
 األحقاد االرتياب مدخل العداوة و

 
رضية خصبة لالقرتاب أفاالنطباع اإلجيايب يشكل 1 سلبا وأن إجيابًا إ ،تؤثر على عالقته هبم اآلخرين نن انطباعات االنسان عإ

 واالنفتاح عليه، دون الثقة به، ختلق حاجزا نفسيا حيول ي شخص،أجتاه  بينما االنطباع والرؤية السلبية العالقة معه، وصنع  ،منه
 1لغرض االنتصار ىل الفعل ورد الفعل،إ وبالتايل ورمبا تتطور اىل دافع للخالف والعداوة،

 
و موقف أ ن كل ممارسة،أغري  1مواقف وتصرفات و يلحظه منأ تتشكل من خالل ما يسمعه، االنسان عن اآلخرين ن انطباعاتإ

وال يعلم  نسان ليس له سبيل القطع واجلزم بنوايا اآلخرينن اإلو سليب؛ وألأإجيايب  كثر من تفسريأغالبا ما حيمل  حد،أيصدر من 
يف ذهنه عنهم  ن التفسريات واالنطباعات اليت تنقدح إف وبالتايل ،وتصرفاهتم ومالبسات كل مواقفهم على وجه اليقني دوافع 

 1تبقى جمرد ظنون 
 
 وعلى العكس من ذلك، على صنع العالقة معهم، كثر قدرةأوجيعله  ،ن حسن الظن مينح االنسان رغبة واندفاعا حنو اآلخرينإ
ي اهلل ضر  مام علياإل روي َعن   1واخلصام ىل العداوة إن مدخال وقد يكو  ،وحتفظا جتاههم اآلخرين، ن سوء الظن خيلق نفورا منإف

 1"ويبعث على الشرور األمور، وسوء الظن يفسد حد،أمن مل حيسن الطن استوحش من كل ": عنه
 
ويتهمه بسوء يف مقاصد  نوايا الطرف االخر، ن يشك يفأنسان والذي حيمل اإل تياب الذي هو مبعىن الشك مع التهمة،ر ن االإ

اليت تؤيت  ،اإلجيابية ما حني املنافسةأ ،والصراعات الشخصية ،حني وجود النزاعات نسان،نفس اإل حيصل يف إمنا أعماله وتصرفاته،
 1ن حتمل صاحبها على املكر واالطاحةأفال جيب  مثارها،

 
واإلمث حرام  ،مثإن بعضه أىل إوأشار  ،هئوسو  عن الظن، ال نأمتر بأوامره؟ وهو الذي هنانا انذا كإو تعليم لغته أ ،نآمافائدة قراءة القر 

يها الذين آمنوا اجتنبوا  أا ي: "عن الظن فقال وهنانا" ظهر منها وما بطن واإلمث قل إمنا حرم ريب الفواحش ما: "بنص القرآن الكرمي 
و فساق أكفار  ونسمهم بأهنم ،ولياء أمورنا بتطبيق القرآن الكرميأملاذا نطالب حنن الشعوب  1"ن بعض الظن إمثإ كثرياً من الظن

 أخالقيا بيننا؟ و ظالم ؟ وحنن نغيب هذا القرآنأ
 
مام خمتلف أوإذا كان قلب االنسان مفتوحا  1فيفقد الثقة فيمن حوله يصاب هبا البعض، ن االرتياب وسوء الظن حالة مرضية،إ

نوعية تلك  أثرا يف حتديد ،وللمحيط االجتماعي ية،ن للحالة النفسية والفكر أال إ اختيار منه، فرتد عليه دون اخلواطر والظنون،
 1اخلواطر والظنون

 
ويستشعر  والذي يستحضر رقابته، باهلل، املتصل ن القلبأذلك  ضعف الوازع الديين،: ن من أسباب االرتياب وسوء الظن بالناسإ

 :قال تعاىل ن خطرت عليها،إلنفس بل يعمل على طردها وإصالح ا و ينميها،أ و حيتفظ هبا،أ ال خيتزن الظنون السيئة حضوره،
حسن الظن من حسن " :قال عليه الصالة والسالمو  "ذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروناتقوا إن الذين إ"

 "العبادة
  



نه يقوم بأعمال أفإذا ما وجد  ذاته، لخال ذ غالبا ما ينظر االنسان لآلخرين منإ مرآة الذات،: كذلك من أسباب االرتياب
نفس  فإنه يظن وإذا كان ميارس بعض التصرفات اخلاطئة، ،نفس احلالة يف اآلخرين فإنه يفرتض بباعث مصلحي نفعي،صاحلة 

 1"كل يرى الناس بعني ذاته" :وهذا ما اختصره املثل الشيء يف الناس كلهم،
 

نه يصبح أ أ ما يف االرتياب،ن أسو إ1اآلخرين  واإلشاعة،جتاه جواء السوء، اليت تنشر اإلساءة،أ: ومن أسباب بواعث االرتياب
وارتياب،  كما قد يتحول من جمرد ظن و قطيعة تامة،أمما ينتج فتورا يف العالقة  خر،آلا ىل التجاوزات العدوانية علىإمدخال ومعربا 

ودون  لك اعتمادا على ظن جمرد،ذكل  الدعاية املضادة، جوا من ىل افرتاء على اجلهة االخرى، ويصنع عليه إداخل النفس، 
 1و دليلأإثبات 

 
 مها خري سبيل ملواجهة الظن السيء، ن االنفتاح واملصارحة،إ1 ومكدرة لصفو القلوب واملنن ،ن الشكوك والظنون لواقح الفنتإ

 التآلف،و تكاثف اجلهود للرتابط  ىلإيف أوقات حنن أحوج ما نكون فيها  والعداوة والبغضاء، التشنج والصراع، ىلإالذي يؤدي 
 1واألخوة واحملبة


