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الخطبة األولى:
إن الحؿد هلل…
وأشفد أن ال إله إال اهلل...
ِ
ون﴾.
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهللَ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوالَ ت َُموت َُّن إِالَّ َو َأىتُم ُّم ْس ِل ُم َ
﴿ َيا َأ ُّي َها ا َّلذ َ
ك
ك
أما بعدَّ ،
اهلل
الفـدي
كبـاا اهللك ،وخقـَ
الحـدِث
فإن خقـَ
هلل
هلل
هـدي محؿـد لـ َّؾى هلل
ك
ك
األمور محدثا هللتفاَّ ،
وكل بدطة ضاللة
وشَ
طؾقه وس َّؾمَّ ،
أِفا الؿسؾؿون :البوحقد حق اهلل طؾى طباده وبه بعـث اهلل هللرسـؾه وأكـكُ هللكببـه،
وحؼقؼ هللبه إفـَاد اهلل بالعبـاد  ،والعبـاد اسـم جـام لؽـل مـا هللِحبـه اهلل وَِضـاه مـن
األقواُ واألطؿاُ الظاهَ مـفا والباصـة
ك
الجسد ك ِّؾه قاُ طؾقـه الصـال والسـال « :أال وإك َّن فكـي
لالح
وبصالح الؼؾب
هلل
ا ْلجس كد هللم ْضغ ًة إكذا لؾح ْت لؾح ا ْلجسدهلل هللك ُّؾ هلله ،وإكذا فسـد ْْ فسـد ا ْلجسـدهلل هللك ُّؾـ هلله ،أال
ك
ب» (مبػق طؾقه).
وهي ا ْلؼ ْؾ هلل
لظـن بـاهللف ففـو مـن فـَوال اوسـال وأحـد
ومن آكد أطؿاُ الؼؾوا حس هللن ا ِّ
حؼــوا البوحقــد وواجباتــه ،ومعـــاه الجــام هلل  :كـ ُّـل ض ـ ذن ِؾقــق بؽؿـ ك
ـاُ ذاْ اهللك –
سبحاكه -وأسؿائه ولػاته،
وهو فَع طن العؾم بـه ومعَفبـه ،ومبــاه طؾـى العؾـم بسـعة رحؿـة اهلل وطكتـه
وإحساكه وقدرته وطؾؿه وحسن اخبقاره ،فإذا تم العؾـم بـكل أثؿـَ لؾعبـد حسـن
الظن بَبه والبد ،يف هكه العباد امبثاُ أمَه وتحؼقق طبودِبه ،ولؾعبد مـن ربـه مـا

ك
ـن ط ْبـ كـدي بكــي ،وأكــا معـ هلله كحــقن
ضــن بــه ،قــاُ طؾقــه الصــال والســال « :أكــا طـْــد ضـ ِّ
ِ ْك هللك هللَككي» (مبػق طؾقه) .قاُ ابن مسـعود -رضـي اهلل طــه" :-ال ِحسـن طبـد بـاهلل
الظن إال أططاه اهلل ضـه ،ذل بلن الخقَ يف ِده –سبحاكه."-
وقد كاُ الَسل -طؾقفم السال  -الؿـكلة الَفقعـة يف معـَفبفم بـاهللف فػ َّو هللضـوا
ك
ابــقن لـه
أمورهم إلقه هللح ْسن ض ذن مـفم بَهبمف ففـكا ِعؼـوا -طؾقـه السـال  -فؼـد
مُ ِِم ا اَّللَِّ اِمَ ا
فصرب وفوال أمَه هلل وقاُ﴿ :إِن اََّم اأ ْشكُو اب ِّثي او ُح ْز ِِن إِ اَل اَّللَِّ او اأ ْع ال ُ
ات ْع ال ُم ا
ون﴾ وبؼي قؾبه مؿبؾئا بحسن الظن باهلل وأكه خقَ الحـافظقن وقـاُ﴿ :طسـى
ك
ك
ك ك
ك
قم﴾.
قم ا ْلحؽ هلل
اهلل أ ْن ِ ْلتقـي بك كف ْم جؿق ًعا إك َّك هلله هللهو ا ْلعؾ هلل
هلل
ك
ك
وسـ
وأمَ طؾقه السال أبـاءه بكل وقاُِ﴿ :ـا بــي ا ْذه هللبـوا فبح َّس هللسـوا م ْ
ـن هللِ هلل
وأ كخ ك
قه وال ت ْقل هللسوا مك ْن ر ْوحك اهللك إك َّك هلله ال ِ ْقئ هللس مك ْن ر ْوحك اهللك إك َّال ا ْلؼ ْو هلل ا ْلؽافك هللَون﴾.
فلرج اهلل إلقه ابـقه
ب بؿوسى -طؾقه السال  -ومـن معـهف فـالبحَ أمـامفم وفَطـون
واشبد الخ ْط هلل
وجـ ـده مــن ورائفــم وحقـفــا قــاُ ألــحاا موســى﴿ :إك َّكــا ل هللؿــدْ ر هللكون﴾ ،فؽــان
الجواا مـن الـبـي الؽؾـقم شـاهدا بعظـقم ثؼبـه بـاهلل وحسـن ضــه بـالَا الؼـدَِ،
﴿قاُ ك َّال إك َّن م كعي ر ِّبي سق ْف كد ك
ِن﴾.
اض كـَ ْا بكعصـاْ ا ْلب ْحـَ
فجاء الػَج من اهلل تعـالى﴿ :فل ْوح ْقــا إكلـى هللموسـى أ كن ْ
فاكْػؾق فؽان هللك ُّل فك َْا كـال َّط ْو كد ا ْلعظك ك
ـم ْارخ كـَِن و وأكْج ْقــا هللموسـى
ـقم و وأ ْزل ْػــا ث َّ
وم ْن مع هلله أ ْجؿ كعقن و هللث َّم أ ْغَ ْقـا ْارخ كَِن﴾.

ويف أشد الضقق وأحؾؽه كان كب هللقـا -لؾى اهلل طؾقه وسؾم -حسن الظن بَبـه،
هللأخَج من مؽة ويف الطَِـق أوى إلـى غـار ،فؾحؼـه الؽػـار وإذا هبـم حولـه فقؼـوُ
لصاحبه مثببا إِاه﴿ :ال ت ْحك ْن إك َّن اهلل معـا﴾.
قــاُ أبــو بؽــَ :قؾــت لؾـبــي -لــؾى اهلل طؾقــه وســؾم -وأكــا يف الغــار« :لـ ْـو أ َّن
ك
ك
اهلل
أحد هلله ْم كظَ إكلى قدم ْقه أل ْبصَكا ت ْحت قدم ْقه .فؼاُِ :ا أبا ب ْؽَ ،ما ضـُّـ بكـا ْثـ ْق كن هلل
ثال ك هللث هللفؿا» مبػق طؾقه
فالؾفم ارزقـا حسن الظن ب
بارْ اهلل لي ولؽم ….

الخطبة الثاىوة:
الحؿد هلل …
طباد اهلل
ومن أسباا قبوُ البوبة :حسن ضن لاحبفا بَبه ،قاُ طؾقه الصال والسـال
فقؿا َِوي طن ربه« :أذكب طبدي ذكبا فعؾم أن له ربا ِغػَ الككب وِلخك بالككب،
اطؿل ما شئت فؼد غػَْ ل » (رواه مسؾم).
خَج طـد الضقق والؽَوا والفؿو هللحسـ هللن الظـن بـاهلل ،فالثالثـة الـكِن
والؿ هلل
هللخ ِّؾ هللػوا لم ِ ْؽ كش طـفم ما حل هبم من الؽَا إال حسن ضـفم باهلل ،قاُ سبحاكه:
﴿وطؾى ال َّثالث كة ا َّل ككِن هللخ ِّؾ هللػوا حبَّى إكذا ضاق ْت طؾ ْق كف هللم ْاأل ْر هللال بكؿا ر هللحب ْت وضـاق ْت

طؾ ْق كف ْم أ ْك هللػ هللس هللف ْم وضـُّوا أ ْن ال م ْؾجل مكن اهللك إك َّال إكل ْق كه هللث َّم تاا طؾ ْق كف ْم لكق هللبو هللبـوا إك َّن اهلل هللهـو
البَّواا ك
قم﴾.
الَح هلل
َّ هلل َّ
ومن ضاا به طقشه فحسن ضـه باهلل كان يف سـعة وفـَج وقضـى اهلل طــه دِــه
قاُ الكبقَ بن العوا -رضي اهلل طـه -البـه طبد اهللِ" :ا بـي إن طجكْ طن شيء
ك
قؾـتِ :ـا
اسب كع ْن طؾقه موالي ،قاُ طبد اهلل :فواهلل ما
درِت ما أرد حبـى هلل
هلل
من د ِْـي ف ْ
قؾـتِ :ـا
اهلل ،قـاُ :فـواهلل مـا
وقعـت يف كَبـة مـن د ِْــه إال هلل
هلل
أببي م ْن موالْ؟ قـاُ :هلل
مولى الكبقَ ا ْق ك
ض طـه د ِْـ هلله فقؼضقه" (رواه البخاري).
أِفا الؿسؾؿون :حؼقؼة الظ ِّن الحس كن باهلل ِظفَ يف هللح ْسن العؿل ،وإكؿـا ِؽـون
ك
العبـد
ضن
كاف ًعا م اوحسان ،وأحسن الـاس ضـًّا بَهبم أصو هللطفم له ،وكؾؿا ح هللسن ُّ
هلل
الػعل ساءْ ضـو هللكه ،ومبى قارن حسن الظن فعل
بَبه ح هللسن طؿ هللؾه ،ومن ساء مـه
الؿعالي كان آمـا من مؽَ اهلل،
وحسن الظن إن حؿل لـاحبه طؾـى الطاطـة ففـو الــاف  ،وإن كؼـيف ذلـ يف
الؼؾب ضفَْ طؾى جوارحه الؿعالي
فالؾفم اجعؾـا من أطظم الـاس حسن ضن ب
الؾفم أطك اوسال والؿسؾؿقن

