
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل   

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

َا  }ورسوله َأهيه ُمْسلُِمونَ َيا  َوَأْنُتْم  إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  ُكُم  {}الَّ َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيه َيا 

ُقوا اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َوا تَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم  }  {بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيه

ُيطِِع اهللََّ   َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َفْوزًا َعظِيامً َوَيْغِفْر  َفاَز  َفَقْد  أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، ،  {َوَرُسوَلُه 

بدعة  وكل  بدعة،  حمدثة  وكل  حمدثاهتا،  اْلمور  ورش  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  حممٍد  هدي  اهلدي  وخري 

                  ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل :

اده بعبادة قلبية ال يتم إيامن العبد إال هبا إهنا عبادة وعقيدة )حسن الظن باهلل  قد أمر اهلل سبحانه وتعاىل عب

ا َفَلُه، َوإِْن َظنَّ  ىل( جاء يف احلديث القديس عن رب  تعا العاملني سبحانه)َأَنا ِعنَْد َظنَّ َعْبِدي ِِب، إِْن َظنَّ َخرْيً

ا َفَلُه( ))يقول اهلل عز وجل أنا عند :  صىل اهلل عليه وسلم   قال رسول اهلل  :وجاء أيضا عن أِب هريرة قال  رَشًّ

ظن عبدي ِب وأنا معه حني يذكرين فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل هم  

خرٌي منهم وإن اقرتب إيل شربًا تقربت إليه ذراعًا وإن تقرب إيل ذراعًا اقرتبت إليه باعًا وإن أتاين يميش أتيته 

   ة((هرول

))ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن    :عليه فقال   وأكدبحسن الظن  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم    أمروقد  

الظن باهلل تعاىل((فبقدر ما حيسن العبد ظنه بربه تكون معية اهلل ومعونته للعبد يقول ابن مسعود ريض اهلل 

لظن باهلل عز وجل والذي ال اله غريه ال عنه ))والذي ال اله غريه ما أعطي عبد مؤمن شيئا خري من حسن ا 

      حيسن عبد الظن باهلل عز وجل إال أعطاه اهلل ظنه وذلك بأن اخلري يف يده سبحانه((

 قد أساء الناس معنى الظن احلسن باهلل فتجد أحدهم يفعل اْلفاعيل ثم يقول أنا ظني باهلل حسن ولكن 

 



 

 

                                                                               

دق إيامنه مجيعا أن حسن الظن باهلل والرجاء بمغفرته ومثوبته ال يكونان إال ممن ُص   أذهانناحارضا يف  وليكن  

وأحسن العمل فقد جاء يف بعض اْلخبار ))إن حسن الظن باهلل من حسن العبادة(( أما من أعرض   ،باهلل

يقول أنا أحسن الظن برِب وترك املأمورات ثم    عن ربه وارتكب املحرمات وبارز اهلل يف ارتكاب املوبقات 

الكريم ))الكيس من دان نفسه وعملورِب غفور رحيم   ملا بعد املوت    هذا ممن يتحقق فيهم قول رسولنا 

أنه مقرص يف حق اهلل فيكون هذا   دائام  لنفسه  فاملوفق ينظر  أتبع نفسه هواها وَتنى عىل اهلل((  والعاجز من 

العاجز  هو  فهذا  وشهواهتا  نفسه  هوى  وحلق  وهواه  شيطانه  اتبع  الذي  املغرور  وأما  أكثر  ليعمل  له  دافعا 

ستكون املفاجأة غدا عندما يتحقق فيه ))وبدا هلم   الذي عاش فاسقا وهو يدعي انه حيسن الظن باهلل ولكن

     تسبون((مل يكونوا حي  من اهلل ما

وعمل لقد   باللسان  ونطق  القلب  أي  باجلنان  تصديق  واجلامعة  السنة  أهل  عند  اإليامن  أن  عنه  غاب 

م باجلوارح واْلركان   السلف ))املؤمن جيمع حسن ظن  وخوف   واملنافق جيمع إساءة  ،ن اهلل وقال بعض 

 عمل وأمنا مغرورا بحسن الظن ((    

إن قومًا غرهم حسن الظن باهلل حتى ))   من أساء العمل يقول احلسن البرصي:واهلل ال حيسن الظن باهلل    و 

كذبوا واهلل لو أحسنوا الظن ْلحسنوا العمل   -خرجوا من الدنيا وال حسنة هلم  يقولون: نحسن الظن باهلل

  وا أن اهلل جيزي اجلنة عىل املعايص فأساءوا العمل وهذا من سوء الظن باهلل[ لكنهم أساءوا الظن باهلل، وظن 

تظن أن ربك يعطيك عىل السيئة حسنة، وهو يقول: ))َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َخرْيٌ ِمنَْها َوُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمئٍِذ  ،أ

يِف  ُوُجوُهُهْم  َفُكبَّْت  يَِّئِة  بِالسَّ َجاَء  َوَمْن  َتْعَمُلوَن((آِمنُوَن  ُكنُْتْم  َما  إاِلَّ  َزْوَن  ُُتْ َهْل  النَّاِر  ذو   ختيل      إدارة  مدير 

خلق كريم،  حيرتم اْلفراد العاملني معه، ويراعي ظروفهم، وحيقق مصاحلهم، وهييئ هلم كل فرص حتسني  

 : فان  هم صن؟!مديرهم هذا مع  موظفوه ، فكيف يتعاملا وقع ْلحد العاملني ظرفًا ساعدهالوضع، وإذ

اْلول: موظف شهم فاضل؛ فيتعامل معه من هذا املنطلق، فتجده من أحسن الناس أداء، ودوامًا،    صنف ال

وإتقانًا؛ ملاذا؟ ْلنه حيرتم املدير، يقول: هذا املدير رجل فاضل، نستحي واهلل أن نتأخر، أو أن نؤخر العمل 

و َأْكَرَمنا  رجٌل  هذا  معه،  نغلط  أننا  أو  علينا    عندنا،  اجلميل    فضل  نرد  أن  علينا  يوجب  أخالقنا  ،فكريم 

 باجلميل  

 



 

 

 

ال خري فيه، وال ُخُلق، استغلَّ طيبة املدير وخلقه وكرامته وشهامته؛ فضيَّع العمل والصنف الثاين: موظف  

                                         ومل يرع كرامة املدير له 

؟! هل بنفس اْلسلوب أم سيغريه له، ويقلب له ظهر بعد تقصريه   سيتعامل معه املديراهلل عليكم كيف  بف

                                     عىل! وهلل املثل اْل املجن 

ئنا عىل خمالفة أمره، وهذا مذهب املرجئة الذي اتكلوا    إن سعة رمحة اهلل جيب أن ال تطمعنا يف معصيته، وُترِّ

املرجئة ؛ فإهنم أطمع    ) ، يقول فيهم زيد بن عيل :اهلل ومل يروا للعمل حاجة    عىل رمحة  أبرأ إىل اهلل من  إين 

اق يف ومن حسن الظن باهلل أن تستحرض دائام قول اهلل تعاىل   .((  رمحة اهلل، وأجرؤهم عىل معصية اهللالفسَّ

بأمتك من مصائب ))وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا    مهام وقع بك كفرد أو حل 

ولكن أحفظ   اآلن   بأبشع مما َتر به  اْلمة واهلل لقد مرت    شيئا وهو رش لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون((

هذه الكلامت ))كلام اقرتب النرص ازداد البالء حتى إذا وصل املسلمون عىل الذروة يف االبتالء جاء نرص  

اهلل عز وجل يف وقت ال يتوقعه مسلم وال كافر (( فأحسن الظن باهلل فو اهلل العز هلذا الدين والتمكني هلذا 

 الدين بعز عزيز أو بذل ذليل

 استغفر اهلل يل ولكم ...... أقول هذا القول و 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


