
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

َعِن النَّبِيِّ  صىل اهلل عليه وسلم َقاَل: ))الَ َعْدَوى ، َوالَ   َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك  رىض اهلل عنه، جاء يف الصحيح 

َمٌة َطيَِّبٌة((. 
َة ، َوُيْعِجُبنِي اْلَفْأُل. َقاُلوا َوَما اْلَفْأُل َقاَل  َكلِ  طََِيَ

يريب   احلديث  ،  يف  الباطلة  االعتقادات  ونبذ  الصحيح،  االعتقاد  عىل  أمته  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول 

 واخلرافات املسيطرة عىل بعض العقول واالفهام . 

إىل   املرض من مريض  انتقال  : هي  يعت،  صحيحوالعدوى  الناس  العدوى واملرض وقد كان بعض  أن  قد 

 . ور كلها تقع بمشيئة اهلل وتقديرههم باطل، ألن األم وهذا الف ، وهذا االعتقادينتقل بذاته، ويعدي بطبعه 

بمثل مرضه،   املريض األصحاء؛ أصيبوا  إذا خالط  إنه  العدوى، ويقولون:  تعتقد  العرب    َأيَب   فعنوكانت 

َعْدَوى))  :إِنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم  َقاَل   : ُهَرْيَرَة رىض اهلل عنه َقاَل  َأْعَرايِبي  .الَ  َأَرَأْيَت َفَقاَم  َفَقاَل   

َفَتْجَرُب  اْلَبِعَُي األَْجَرُب  َفَيْأتِيِه   
ِ
الظَِّباء َأْمَثاَل  َماِل  الرِّ يِف  َتُكوُن  َفَمْن    ؟اإِلبَِل  النَّبِيُّ  صىل اهلل عليه وسلم  َقاَل 

َل     ؟((َأْعَدى األَوَّ

املرض يعدي بطبعه ، وكل هذا خيالف  فاملعنى نفي العدوى التي كان يعتقدها اجلهال من املرشكني، وأن  

وتقد  وبمشيئته   ، كله هلل  األمر  أن  يعتقد  والذي   ، املؤمن  هذاعقيدة  يمرض  أن  قادر عىل  وأنه   ، وال  يره   ،

 . هو صاحب األمر من قبل ومن بعدف آلخر، يكتبه  ذا، وال ل  اءشف يكتب ال ك، ويمرض ذا

طة قد تؤثر، وقد ال تؤثر ، كل ذلك بحسب مشيئة اهلل  أما كون اخللطة تؤثر، فهذا مل ينفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، بل اخلل

الصحيحف،   وسلم    في  عليه  اهلل  صىل  النَّبِيُّ   ُمِصح  ))   :َقاَل  َعىَل  ُُمِْرٌض  ُيوِرَدنَّ  يورد  ((،  الَ  ال  واملعنى: 

َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  صىل    صاحب إبل مراض عىل صاحب إبل صحاح؛ من باب جتنب أسباب حصول املرض،

رَّ ِمَن املَْْجُذوِم َكََم َتِفرُّ ِمَن األََسدِ : )) عليه وسلم  اهلل
َة َوالَ َهاَمَة َوالَ َصَفَر ، َوفِ ََيَ

 ((. الَ َعْدَوى َوالَ طِ

املجذوم   بالفرار من  منه    لكيالفاألمر  العدوى  العدوىتقع  لتأثَي  إثبات  وفيه  ليس    ،إليك،  تأثَيها  ولكن 

   ،يورد ُمرض عىل مصح وأال،  لنبي صىل اهلل عليه وسلم بالفرار ، وأمر ا فاعلة أمرا حتميا، بحيث تكون علة 

 



 

 

 من باب جتنب األسباب ،ال من باب تأثَي األسباب نفسها ؛ فاألسباب ال تؤثر بنفسها ، لكن ينبغي    

   .ب األسباب التي تكون سببا للبالء لنا أن نتجن 

ي  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  إن   : يقال  أن  يمكن  تأفال  العدوىنكر  الواقع ثَي  يبطله  أمر  هذا  ألن  ؛ 

 .  واألحاديث الواردة يف هذا الشأن 

ْبِن َعْبِد اهللَِّ َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم  ف، ويتوكل عليه ،  فعىل اإلنسان أن يعتمد عىل اهلل َعْن َجابِِر 

اًل َعىَل اهللَِّ: اْلَقْصَعِة ُثمَّ َقاَل َأَخَذ بَِيِد َرُجٍل ََمُْذوٍم َفَأْدَخَلَها َمَعُه يِف ))  ((. ُكْل ثَِقًة بِاهللَِّ َوَتَوكُّ

بقضائه   إال  يقع يشء  ال  ،وأنه  اهلل  بيد  األمور  بأن  اإليَمن  مع   ، املرض  أسباب  باجتناب  أمرت  فالرشيعة 

كونه ينتقل بإذن اهلل  وقدره، أما اعتقاد املرشكني بأن العدوى تنتقل حتًَم بنفسها وطبعها فهذا باطل، وأما  

، لبيان أن األمور بيد اهلل، وليتضح للناس   ((الَ َعْدَوى))  إذا شاء فهذا واقع، وإنَم قال صىل اهلل عليه وسلم

 أن املرض ال يعدي بطبعه، وأنه إنَم ينتقل بقدر اهلل، 

بل تدخل  أن  لك  ينبغي  فال  العدوى،  موضوع  يف  الطب  معطيات  أحدث  مع  يتوافق  احلديث  دًة وهذا 

موبوءة، وال أن خترج من بلدٍة موبوءة، ولو كنت صحيحًا، فربََّم كنت حتمل املرض ولست مريضًا، والنبي  

َعْن َعاِمِر  أشار إىل أرقى احلقائق التي عرفها العلم الصحيح بقوله صىل اهلل عليه وسلم كَم يف الصحيحني

َأنَُّه َسمِ  َأبِيِه  َوقَّاٍص َعْن  َأبِى  ْبِن  ِمْن َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه ْبِن َسْعِد  َسِمْعَت  َماَذا  َزْيٍد  ْبَن  ُأَساَمَة  َيْسَأُل  َعُه 

الطَّاُعوُن ِرْجٌز َأْو َعَذاٌب ُأْرِسَل َعىَل  : ))يِف الطَّاُعوِن َفَقاَل ُأَساَمُة َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم  وسلم

َكا  َمْن  َعىَل  َأْو  ائِيَل  ْْسَ
إِ َفاَل  َبنِى  ِِبَا  َوَأْنُتْم  بَِأْرٍض  َوَقَع  َوإَِذا  َعَلْيِه  َتْقَدُموا  َفاَل  بَِأْرٍض  بِِه  َفإَِذا َسِمْعُتْم  َقْبَلُكْم  َن 

    ((. خَتُْرُجوا فَِراًرا ِمنْهُ 

ةَ )) :وأما قوله صىل اهلل عليه وسلم ، والعرب كانوا إن لطَية هي التشاؤم بمرئي أو مسموع فا ((،َوالَ طََِيَ

اسمه    طار  اليمني  عن  يطَي  الذي  فالطائر  تشاءموا،  شَملم  عن  طائٌر  طار  وإن  تفاءلوا،  يمينهم  عن  طائٌر 

من فعل الشيطان، فال ينبغي لإلنسان أن    ذا كلهالسانح، والطائر الذي يطَي عن الشَمل اسمه البارح، وه

   .ال من رقم، وال من يوم، وال من شخص يتشاءم ؛ 

يدري،   ال  وهو  الكفر،  يف  وقع  فقد  املجالت  يف  األبراج  يف  يقرأ  الذي  عليه   أما  اهلل  اهلل صىل  قال رسول 

دٍ ))وسلم: َقُه بََِم َيُقوُل َفَقْد َكَفَر بََِم ُأْنِزَل َعىَل ُُمَمَّ  ((. َمْن َأَتْى َكاِهنًا َفَصدَّ

َمٌة َطيَِّبةٌ   : َقاَل   ؟اْلَفْأُل ، َقاُلوا َوَما اْلَفْأُل َوُيْعِجُبنِي )) : صىل اهلل عليه وسلم ثم يقول
 ((.   َكلِ



 

 

 وصفة إجيابية للنفس السوية، يرتك أثره عىل ترصفات اإلنسان ومواقفه،    سنة نبوية، فالتفاؤل           

ويمنحه سالمة نفس ،ومهة عالية، ويزرع فيه األمل، وحيفزه عىل المة والعمل، والتفاؤل ما هو إال تعبَي 

 . عن الرؤية الطيبة واإلجيابية للحياةصادق 

ويف املقابل هناك عالقة وطيدة بني التشاؤم وكثَي من مظاهر االعتالل النفيس وضعف المة، حيث جيعل 

ولذا كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يكره التشاؤم،   صاحبه ينتظر حدوث األسوأ، ويتوقع الرش والفشل،

العمل واألمل، وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه أن رسول اهلل  وحيب الفأل احلسن الذي له عالقة ب

ك))صىل اهلل عليه وسلم قال:   ة ِِشْ الطََِّيَ ك،  ة ِِشْ الطََِّيَ ك،  ة ِِشْ أي اعتقاد أهنا تنفع أو ترض، إذا  ((.  الطََِّيَ

 .عملوا بمقتضاها معتقدين تأثَيها فهو ِشك ألهنم جعلوا لا أثرا يف الفعل واإلجياد

عليها  و أصحابه  يريب  كان  بل  شخصه،  يف  التفاؤل  سمة  بتحقق  يكتِف  مل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول 

املواقف وأصعبها كان صىل اهلل عليه وسلم يغرس يف نفوس أصحابه الضعفاء  إياها، ففي أشد  ويعلمهم 

 .واملضطهدين التفاؤل واألمل، وعدم اليأس، واليقني بموعود اهلل ونرصه لعباده املؤمنني

َبْينَا َأَنا ِعنَْد النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم  إِْذ َأَتاُه َرُجٌل ))  : َعْن َعِدىِّ ْبِن َحاتٍِم َقاَل  وروى البخاري يف صحيحه

َفَقاَل   . بِيِل  السَّ َقْطَع  َفَشَكا   ، آَخُر  َأَتاُه  ُثمَّ   ، اْلَفاَقَة  إَِلْيِه  عَ :  َفَشَكا  ََيةَ َيا  احْلِ َرَأْيَت  َهْل  وَ   ؟ِدىُّ  َأَرَها  مَلْ  َقْد  ُقْلُت 

َقاَل:    . َعنَْها  خَتَاُف  ُأْنبِْئُت  بِاْلَكْعَبِة ، الَ  َتُطوَف  َحتَّى   ، ََيِة  احْلِ ِمَن  َتْرحَتُِل  الظَِّعينََة  َينَّ  َلرَتَ َحَياٌة  بَِك  َطاَلْت  َفإِْن 

اهللََّ  إِالَّ  َبْينِ   .َأَحًدا  فِيََم  اْلبِاَلدَ   يُقْلُت  ُروا  َسعَّ َقْد  ِذيَن  الَّ َطيٍِّئ  اُر  ُدعَّ َفَأْيَن  َنْفِسى  َحَياٌة   ؟َوَبنْيَ  بَِك  َطاَلْت  َوَلئِْن 

ى  ْْسَ
كِ ُكنُوُز  ُهْرُمزَ   .َلُتْفَتَحنَّ  ْبِن  ى  ْْسَ

كِ ُهْرُمزَ   :َقاَل   ؟ُقْلُت  ْبِن  ى  ْْسَ
َينَّ  ؟كِ َلرَتَ  ، َحَياٌة  بَِك  َطاَلْت  َوَلئِْن   ،

ُجَل  ،   الرَّ ِمنُْه  َيْقَبُلُه  َأَحًدا  جَيُِد  َفاَل   ، ِمنُْه  َيْقَبُلُه  َمْن  َيْطُلُب   ، ٍة  ضَّ
فِ َأْو  َذَهٍب  ِمْن  ِه  َكفِّ ِمْلَء  ِرُج  اهللََّ   خُيْ َوَلَيْلَقنَيَّ 

 ْ ِجُم َلُه . َفَيُقوَلنَّ َأمَل َفَيُقوُل َبىَل .    ؟ َأْبَعْث إَِلْيَك َرُسوالً َفُيَبلَِّغَك َأَحُدُكْم َيْوَم َيْلَقاُه ، َوَلْيَس َبْينَُه َوَبْينَُه ُتْرُُجَاٌن ُيرَتْ

َوُأْفِضْل َعَلْيَك  ُأْعطَِك َماالً  َأمَلْ  َيَساِرِه   ؟َفَيُقوُل  َوَينُْظُر َعْن  َيِمينِِه َفاَل َيَرى إِالَّ َجَهنََّم ،  َفَينُْظُر َعْن  َبىَل .  َفَيُقوُل 

عَ  َقاَل  َجَهنََّم.  إِالَّ  َيَرى  ،  َفاَل  اهللََّ  إِالَّ  خَتَاُف  الَ   ، بِاْلَكْعَبِة  َتُطوَف  َحتَّى  ََيِة  احْلِ ِمَن  َتْرحَتُِل  الظَِّعينََة  َفَرَأْيُت  ِدىي 

ُونَّ َما َقاَل النَّبِيُّ أَ  ى ْبِن ُهْرُمَز ، َوَلئِْن َطاَلْت بُِكْم َحَياٌة َلرَتَ ْْسَ
ِم  صىل اهلل ُبو اْلَقاِس َوُكنُْت فِيَمِن اْفَتَتَح ُكنُوَز كِ

ه  ِرُج ِمْلَء َكفِّ   ((.ِعليه وسلم  خُيْ

ٌد ُبْرَدًة َلُه يِف ظِ  ،  لِّ اْلَكْعَبةِ وَعْن َخبَّاِب ْبِن األََرتِّ َقاَل َشَكْوَنا إِىَل َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َوْهَو ُمَتَوسِّ

َفُر َلُه يِف األَْرِض َفُيْجَعُل فِيهِ )) :َلنَا َقاَل ُقْلنَا َلُه َأالَ َتْسَتنْرِصُ َلنَا َأالَ َتْدُعو اهللََّ   ُجُل فِيَمْن َقْبَلُكْم حُيْ  ، َفُيَجاءُ َكاَن الرَّ



 

 

 

بَِأْمَش   َوُيْمَشُط  ِدينِِه ،  َذلَِك َعْن  ُه  َيُصدُّ بِاْثنََتنْيِ ، َوَما  َفُيَشقُّ  َرْأِسِه  َفُيوَضُع َعىَل  احْلَِديِد ، َما ُدونَ بِاملِْنَْشاِر ،    اِط 

نَّ َهَذا األَْمَر َحتَّى َيِسَيَ  مَّ
َلُيتِ ُه َذلَِك َعْن ِدينِِه ، َواهللَِّ  اكُِب ِمْن َصنَْعاَء   حَلِْمِه ِمْن َعْظٍم َأْو َعَصٍب ، َوَما َيُصدُّ الرَّ

ْئَب َعىَل َغنَِمِه ، َوَلكِنَُّكْم َتْسَتعْ  َمْوَت ، الَ خَيَاُف إِالَّ اهللََّ َأِو الذِّ  ((. ِجُلونَ إِىَل َحرْضَ

األمل  عىل  يبعث  الذي  التفاؤل  عىل  وتربيتهم  أصحابه  بتعليم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اعتنائه  مقابل  ويف 

والعمل، والصرب والثبات عىل الدين، كان حيذرهم من النظرة التشاؤمية التي تقعدهم عن العمل والدعوة،  

الناس أماًل لصالح أو الذي ال يرى يف  اهللَِّ  فهداية،    وتدفعهم لإلحباط واليأس  َرُسوَل  َأنَّ  ُهَرْيَرَة  َأبِى  َعْن 

ُجُل َهَلَك النَّاُس  َفُهَو َأْهَلُكُهْم : ))صىل اهلل عليه وسلم َقاَل  . َقاَل َأُبو إِْسَحاَق الَ َأْدِرى َأْهَلَكُهْم  ((إَِذا َقاَل الرَّ

ْفعِ  بِالرَّ َأْهَلُكُهْم  َأْو  احلُ  .بِالنَّْصِب  الرفع أشهر ومعناه أشدهم هالكا،  ميدي يف اجلمع  قال  بني الصحيحني: 

 . وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكني، ال أهنم هلكوا يف احلقيقة

ظن باهلل تعاىل، وجيلب السعادة إىل النفس والقلب ،وفيه ترويح للمؤمن وْسور له ، ويف حسن  التفاؤل هو 

 . اجلدالفأل تقوية للعزائم، ومعونة عىل الظفر، وباعث عىل

ويف التفاؤل اقتداء بالسنة املطهرة، وأخذ باألسوة احلسنة، حيث كان املصطفى صىل اهلل عليه وسلم يتفاءل  

 . يف حروبه وغزواته 

 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

    


