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 «...  مِنْ رَحْمَتِکَ یظَن   بی  تُخَ فَالیَا اِلَهِی ...  »

 «...  مفرما یدیبه ناام لیخدا، حسن ظن مرابه رحمتت تبد یپس ا» ... 

 

 

 بدل نکردن یدیرا به ناام کین گمان 

موضوع اشاره  نیبه ا زیفراز ن نیچون در ا یدر مباحث قبل، از حسن ظن به خداوند سخن گفته شد، ول گرچه

اشاره نمود که به همان قدر که گمان  دیکرد. در ابتدا با میچند، در شرح آن ذکر خواه یشده است، جمالت

سوء ظن به  زان،یمان مه بهراه گشا و نجات دهنده است،  یآدم یو حسن ظن به پروردگارجهان، برا کین

 میخواهد شد. اساساً قرآن کر یدر ورطه هالکت و بدبخت یخداوند وگمان بد به حضرتش، موجب سقوط آدم

شده است، سوء ظن به  زین یرا که موجب گرفتار آمدن آنها به عذاب اله نیو مشرک نیاز صفات منافق یکی

 :دیفرما یم نیخداوندشان دانسته و چن

مْدائِرَةُ السَّوْءِ  هِیْبِالل هِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَ نَیوَالْمُشْرِکاتِ الظ ان  نَیوَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْرِک نَیالْمُنافِق عَذ بَیُ وَ »

 و زنان نتا مردان و زنان منافق و مردا و ؛رًایوَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَص هِمْیْوَ غَضِبَ الل هُ عَلَ

خشم نموده و لعنشان  شانیبرند، عذاب کند، بر آنها باد، بدِ زمانه، خدا بر ا یمشرک را که به خدا گمان بد م

 (6 ، آیه)فتح« است. یساخته است و چه بد سرانجام ایآنها مه یکرده است و جهنم را برا

 

که سوء  زانیبه همان م نکهیشود وا یبه خداوند آشکار م کیحسن ظن و گمان ن تیاهم ه،یآ نیتوجه به ا با

در  ینیو خوش ب کیدارد، به همان نسبت، گمان ن رانگرینسبت به پروردگار عالم آثار مخرب وو ینیظن و بد ب

فراز مذکور ازمناجات، حداقل به  رو برکات به همراه خواهد داشت. چنانچه د راتیخ ،یآدم یحق خداوند برا

ه است و آن درپناه خداوند قرار گرفتن است. همانگونه که به از آثار مهم حسن ظن به خداوند اشاره شد یکی

گونه ازخرمن  نیو ا «یدارم که پناهم ده کویمن به تو پناه آوردم و به تو گمان ن»کند:  یخداوند عرض م

 آرمد. یدر پناه پروردگارش م وکند  یم ینیخوشه چ ش،یخو« حسن ظن»

 

َظنُّ عَبْدٍ مُؤمِنٍ بِالل ه ااِل   حْسُنُیَال اِلهَ ااِل  هُو، ال  یوَ الَّذ: دیفرما یو آله م هیاهلل عل یخدا صل رسول» 

عَبْدَهُ الْمُؤمِنُ قَدْ  کُونَیَاَن  ییسْتَحْیَ راتُیالْخَ دِهِ یَبِ مٌیکانَ الل ه عِندَ ظَن  عَبدِهِ الْمُؤمِنِ، لِاَنَّ الل ه کَر

که جز او  ییسوگند به خدا ؛هِیرَجاهُ، فَاَحْسِنُوا بِالل ه الظَّنَّ وَ ارْغَبُو اِلَ ظَنَّهُ وَ خْلِفَیُبِهِالظَّنَّ ثُمَّ  اَحْسَنَ
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 رایخداوند مطابق با گمان او عمل کند، ز نکهینبرد، مگر ا ک یبه خدا گمان ن یبنده مؤمن چیه ست،ین ییخدا

برد و  کیبنده مؤمنش به اوگمان ن نکهیها به دست اوست، و شرم دارد از ا یاست و همه خوب میخداوند، کر

 (366، ص 70)بحاراالنوار، ج « .دیآور یبرده و بدو رو کی. پس به خدا گمان ندیبنده رفتار نما دیاوخالف گمان وام

 

 یحرمت یب نهمهیکه با ا دیگفت: مرا عجب آ لیکردند. جبرئ یهر دو مناظره م لیکائیو م لیجبرئ ی:روزتیحکا

که  دیآ یگفت: مرا آن عجب م د،یبشن نیچون ا لیکائیم د؟یخلق، رَبُّ الْعِزَّة، بهشت از بهر چه آفر یو جفاکار

ندا  یتعال یاز حضرت بار د؟یاز بهر چه آفر زخبا آن همه فضل و کرم و رحمت که اللّه را بر بندگان است، دو

)کشف دهد.  یرحمتم را بر غضبم برتربرد و  یکوتریآمد: از سخن شما، آن رادوست تر دارم که به من گمان ن

 (102، ص 9االسرار و عدة االبرار، ج 

 


