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 بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد"

حياكم الله في هذا اللقاء وفي هذه الكلمات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن 

ينفع بها قائلها وسامعها وأشكركم على هذه االستضافة في هذه الغرفة 

المباركة غرفة نبراس الدعوة النسائية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم 

 لما يحبه ويرضاه

بالله وقبل أن نبدأ وأتكلم في هذا في البداية عنوان هذا اللقاء حسن الظن 

 الموضوع العظيم الذي يحتاجه اإلنسان في حياته

بل ويحتاجه كل وقت من حياته بل ويحتاجه مع كل نفس من أنفاسه فلو 

جئنا نفصل في هذا العنوان الجميل وهذه العبادة القلبية المباركة حسن 

الظن بالله الظن بالله وكأنها رسالة إلى كل مؤمن ومؤمنه أن تحسن 

ومعنى هذا العنوان أن هناك من البشر من هم يسيئون الظن بالله جل وعال 

وهذا مخالف لإليمان ومخالف لما جاء به القرآن  والسنة النبوية إما هذا 

اللفظ  والعنوان  الجميل الذي ماتكلم فيه  إنسان إال وشعر بالقرب من الله 

لب فيجب علينا أن نحسن جل وعال حسن الظن والظن ال يكون إال بالق

الظن بالله جل وعال وأن يعلم علم اليقين أن حسن الظن بالله كما أخبر 

النبي صلى الله  عليه وسلم من شعب اإليمان فأعالها قول ال إله إال الله  

وأذناها إماطة األذى عن الطريق ومن شعب اإليمان حسن الظن بالله جل 

ي وعظنا وفي توجيهنا ليس فقط أن وعال  نحن اليوم نحتاج في حديثنا وف

ننقل معلومة ليس فقط أن نتبادل األحاديث واآليات  إنما نحتاج  إلى تطبيق 
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في حياتنا العملية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين األمر العظيم وهو 

حديث في هذا الباب وال يستطيع إنسان أن يتكلم عن  هذا الموضوع 

ل عن النبي صلى الله عليه وسلم  وهو  حديث العظيم إال ويورد هذا القو

 قدسي

متفق عليه وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه ماذا قال النبي صلى الله 

عليه وسلم عن ربه :قال الله تعالى استشعر معي واستشعري معي قول 

الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي تخيل معي هذا 

عال يقول أنا عند ظن عبدي بي وفي رواية الحديث القدسي الله  جل و

فليظن بي عبدي ماشاء إن كان ظنك حسن فأبشر بالله جل وعال فأن الله 

عند ظنك وإن كان ظنك  والعياذ بالله سيء فالله سبحانه وتعالى عند ظنك 

فليظن عبدي بي ماشاء إذن من هذا الحديث ومن هذا  المنظلق يجب علينا 

وعال كيف نحسن الظن بالله ؟ هذا مانريد أن أن نحسن الظن بالله جل 

نفهمه هذا مانريد أن نفهمه للناس هذا مانريد أن نوصله إلى أبناءنا وإلى 

 بناتنا  وإلى زوجاتنا وإلى إخواننا وإلى أمهاتنا بل وإلى الناس  كلهم

يا أيها  الناس أحسنوا الظن بالله جل وعال أمالء قلبك ظنا بالله وليكن هذا  

سن لذلك كثير من  الناس اليوم يتمنى أشياء كثيرة لكن يكون قلبه الظن ح

ضعيف ويكون إيمانه في هذه  اللحظة ضعيف وال يستشعر قدرة الله جل 

وعال فيظن  بالله ظن ال يليق به سبحانه وتعالى وذلك من الخطأ  ألن الله 

جل وعال عند حسن ظن العبد به فيجب أن نعلم الصغير والكبير والذكر 

األنثى والجاهل والعالم كيف يحسن الظن بالله جل وعال في دخوله في و

خروجه في أكله في شربه في أعماله في كل صغيرة وكبيرة يحسن الظن 

بالله جل وعال أليس منا المحتاج أليس منا  صاحب الدين أليس منا صاحب 

المرض أليس منا صاحب الهم والغم والحزن ألسنا نرى اآلن حال 

من المهانة والذلة والصغار أين أنت من حسن الظن بالله جل المسلمين 

وعال أين أنت في  خضم هذه الحياة وما فيها من األحداث ومافيها من 

الضغوط ومافيها من األمور التي ينبغي لإلنسان أن ينتبه لها وأن ال يركن 

إلى نفسه وال إلى غيره من البشر بل يحسن الظن بالله جل وعال كيف ذلك 

احتجت مال ولم يعطك أحد ولم تجد أحد يقدم لك هذا المال لكن امأل لو 

قلبك بأن الله سوف يعطيك هذا المال وأحسن الظن بالله جل وعال فسوف 
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المال فلم يجد له طريقا لكنه   اتجد أن الله عند ظنك كم من إنسان أراد هذ

في صباح كل يوم وفي كل وقت وفي كل صالة  وفي كل مساء قلبه 

ن أن الله لن يضيعه وكم سمعنا من القصص وسمعتم أن الله فرج مطمئ

الدين   وفرج الحاجة وشفى المريض ألن قلبه معلق بالله جل وعال أعيد 

وأكرر  أن الظن بالله ليست كلمة تقال إنها عمل قلبي يحتاج منا إلى 

مجاهدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهو بمعنى هذا األمر 

:ادعو الله وأنتم موقنون باإلجابة هل تخيلتم معي  هذا األمر اليوم يقول 

واعتقد كلنا  اليوم منا من دعا الله ساجدا ومنا من دعا الله قبل إفطاره 

وعند إفطاره وهو صائم فاليوم اإلثنين ومنا من دعا الله بعد الصالة و 

دأ ديه إلى الله وباالنتهاء لكن من منا    دعا الله وقلبه موقن باإلجابة رفع ي

يدعو وهو يدعو قلبه مليء  أن الله سيستجيب له كلنا دعونا اليوم لكن من 

منا حقيقة دعا الله  وقلبه موقن باإلجابة هذا أمر خطير كثير من النساء 

كثير من الرجال بعد  ماينتهي  من الصالة يمسح كفية ثم يرفع  ويدعو  

ماذا دعوت في سجودك ال يعلم  ولو سألته بعد الصالة ماذا دعا ال يشعر

ولو علم مادعا هل دعوت الله وأنت موقن باإلجابة هذا الحديث يرجعنا  

إلى حسن الظن بالله جل وعال فكثير من  الناس عندما يتصل بك  سواء 

رجل وال امرأة دعوت الله سألت الله يا اخي تعبت وأنا ادعو الله بل 

يه أو توصيها بالدعوة إلى الله عندما تقول له أوصيك في اخر حديثي توص

جل وعال تقول دعوت كثير هل هذا فيه حسن ظن بالله جل وعال أنا أعلم 

يقين أننا لو دعونا الله بيقين واليقين تفسير حسن الظن بالله جل وعال أذكر 

قصة إلمرأة سمعت من داعية يتكلم ويحدث ويعظ ويرشد ثم تكلم عن 

 عن حسن الظن بالله جل وعالحسن الظن بالله جل وعال ثم تكلم 

وأنا أقول  هذه القصة باختصار وأن من أسباب الرزق ومن أسباب جالء 

الهموم والغموم ذكر الله اإلستغفار والصالة والدعاء ولكن مع اإلستغفار 

ومع الصالة ومع الدعاء حسن ظن  بالله جل وعال تقول  دعوت الله وأنا 

وبحاجة إلى وظيفة وبحاجة  إلى في فقر وفي حاجة وبحاجة إلى الزواج 

أشياء كثيرة في خاطري الداعية قال الكالم والشيخ قال الكالم ودعا 

ومضى ولكن هذه المرأة ترجمت هذا الحديث وهذا االرشاد وكالمه بحسن 

تحلف وتقسم بالله جل وعال  لم   يالظن بالله جل وعال ترجمته واقعا فه
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ها وحسن ظنها بالله جل يمض على دعودتها على حسب كالمها وصدق

وعال لم يمض على دعواتها أربع سنوات إال بعد أن دعت لله جل وعال 

في أخر الليل كلها أيام أتصل فيها بموظفيفه مرموقه حتى وصل بها إلى  

أمر عظيم تزوجت أنجبت أخذت قرض عمرت ملكت بيت هذا  ليس من 

ات ون أربع سنونسج الخيال في حدود أربع سنوات قد تكون بعيدة وقد تك

عند بعض الناس وال شيء ومع ذلك كله أرجع وأقول أن حسن الظن بالله  

 جل وعال من أعظم األمور

قصة أخرى رجل حصل له حادث ولم يشعر أن بعد حصل له هذا  الحادث 

وأغمي عليه ثم وعى بعد اإلغماءه  فنظر فإذا األمر  فيه غرابه أين هو 

نه يسوق السيارة هو مازال في السيارة ثم رأى أين أنا فلما هدأ قليال تذكر أ

هذا األمر من  التكسير لزجاجها وحديدها فقد انطبقت عليه السيارة تماما ال 

يستطيع أن يتحرك ومع ذلك يقول أول لفظة نطقت بها أن حمدت الله  جل 

وعال ماحصل له من هذا الحادث وهو اآلن بين ركامها إال أنه يحسن الظن  

ر فيه خيرة له فبعد أن دعا الله سبحانه وتعالى وهو موقن أن هذا األم

باإلجابة فقد تحترق السيارة وتحرقه فهو ال يستطيع أن يتحرك ومع ذلك 

اطمئن ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى ثم تبسم وانتظر رجال اإلسعاف 

ورجال الدفاع المدني الستخالصه من  هذه السيارة وهو يقول بلسان حاله 

يضيعني الله جل وعال وكان جالس في سيارته وهو يحسن الظن والله لن 

بالله جل وعال وأنا أعرف هذا الرجل حقيقة يقول بعد أن خرجت حصل 

لدي كسور في جسدي وأجريت بعض العمليات ثم بعد ذلك ما رأيت إال 

سنوات من عدم  9الخير يتدفق إلي فقد عمرت بيتا وأنجبت طفل بعد 

الخير ومن الفضل ومن المكانة ماال يعمله إال  األنجاب وأصبح لديه من

في حياتنا أيها اإلخوة نريد أن نطبق حسن  هالله جل وعال هذا ما نريد

الظن بالله  جل وعال دوما وأبدا ال نريد كالم ال نريد أن نأتي ونجتمع فقط 

أن نخرج مباشرة إلى العمل  إلى التطبيق   إن الذين قالوا  دونتكلم ال نري

ه ثم قال الله سبحان -مباشرة ربنا الله ثم استقامو -لله ثم استقامواربنا ا

يعني في وقت الموت قد يكون الوقت  –وتعالى تتنزل عليهم المالئكة 

ملتزم أو ينصرف لدين الله سبحانه وتعالى أو يتوب ثم يعيش  أربعين سنة 

مالئكة ال أو خمسين سنة  أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم
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أن ال تخافوا وال تحزنوا ( هذا يقين هذا حسن الظن بالله جل وعال مريض 

أحسن الظن بالله جل وعال  ابنك مريض أحسن  الظن بالله جل وعال 

تدخل اختبار أحسن الظن بالله جل وعال هذا الكالم الذي أريد أن أوصله 

ي أعمل وأنا ليس معناه أني أتواكل وأني انتظر فقط وال أعمل ال ولكنن

أحسن الظن بالله جل وعال أمشي في األرض وأنا أحسن الظن بالله جل 

وعال أعمل وأنا أحسن الظن بالله جل وعال هكذا اإلنسان في حياته العملية 

يجب أن نطبق ما نسمعه وما نقرأه في حياتنا العملية أيضا يجب أن نعطيك 

لماذا لما يمرض إنسان  رسائل إيجابية ألنفسنا أوال ثم لألخرين من حولنا

سنة أن  نذكره أن يحسن  51أو طفل عمره عشر سنوات أو شاب عمره 

الظن بالله جل وعال أحسن الظن اجعل   ظنك بالله قوي  إنسان نزلت به 

مصيبة  أحسن الظن رجل حصل له مصاب نقول أحسن الظن بالله جل 

 ن ال يتناولوعال لألسف  كثير من الناس يحمل معه العالج والشفاء ولك

الطعام اوال يتناول الشراب اوال يتناول الدواء فهل يشفى ؟ وهذي حقيقة  

ملموسة لو رأينا  إنسان المريض ووصف له الطبيب  الدواء ولم يتعاطى 

هذا  الدواء فهل يشفى ؟لن يشفى كذلك نحن نجلس في الدروس نجلس في 

ندوات المواعظ نجلس في الخطب نجلس في المحاضرات نجلس في ال

نجلس في الدورات لكن ال تطبيق وكأن هذا األمر قد دخل من هذه األذن 

وخرج من هذه األذن أنا اشكر فعال من اختار هذا الموضوع الجميل ويعلم 

الله نحن بحاجة إلى حسن الظن بالله جل وعال خاصة في هذا  الزمن 

 ت أوسواء على  حياتنا عالقتنا في الله  وجل وعال  أو في محيط البي

محيط البيت أو محيط الجيران أو محيط العمل أو على مستوى األمه 

بأسرها فنرى هنا تقتيل وهنا حروب وهنا وهنا  وهنا فيدخل اليأس إلى  

قلب المؤمن وهذا الظن السيء بالله جل وعال فنحن نريد أن نحسن الظن 

 بالله وأن فعال نظبق هذه الشعبة من شعب اإليمان وذلك ال يكون إال

للمؤمن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا ألمر المؤمن إن أمره 

كله خير وليس ذاك  ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له 

وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له الصحابية  التي تصرع لما جاءت 

انظروا  : إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت / ادعو االله أن يشفيني قال

اخواتي  إلى هذا الدرس الجميل منها ومن نبي الرحمة  لها النبي صلى 

الله عليه وسلم أتصبرين ولك الجنة ؟ أم أدعو الله لك فتشفين شوفوا  
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المقايضة تريد أن تستمع بحياتها تريد أن تشفى تريد أن تتعافى هو مرض 

 نبي صلىض متنوعة فقال لها ال ضالصرع لكن كثرمثال  مريض بأمرا

الله عليه وسلم أتصبرين ولك الجنة أم أدعو الله فتشفين انظروا لحسن 

الظن بالله جل وعال قالت : يارسول الله أصبر ولي الجنة مايهم المرض 

ما يهم إني أصرع مايهم أني أتألم  فهي تحسن  الظن بالله جل وعال فهي 

نت فهي فلذلك   أحس تعلم أن الدنيا قليلة  وتعلم  أن ماعند الله خير وأبقى

الظن بالله    جل وعال  ولكنها في نهاية القصة نهاية الحديث تذكرت أنها 

تتكشف فقالت : أدعو الله أن ال أتكشف فكانت تصرع وال يرى منها شيء 

الجنة ماهو السب الدافع وال  وأبدا صبرت على المرض ولكن بمقابل ما ه

يمان  وال حسن الظن بالله قالت : التطبيق العملي وال اإليمان وال شعبة اإل

أصبر ولي الجنة ألنها تحسن الظن بالله جل وعال وتعلم أن النبي صلى 

الله عليه وسلم صادق وتعلم أن ماعند الله صدق ووعد وصدق وقول 

وصدق فلذلك صبرت رضي الله عنها فكان لها الجنة ما أحوجنا اليوم أن 

ليس علما ولكن نريد أن نتعلم  نتعلم أن نتعلم هذه الخصلة وهذه الشعبة

كيف  نطبق  حسن الظن بالله جل وعال  وهذا مانريده وهذا  الهدف من 

هذه الغرفة ومن هذه القاعة المباركة وأيضا من اختيار هذا العنوان ألن 

الناس بحاجة إلى حسن الظن بالله جل وعال يا أخي  أنت تتعامل مع من 

والله إنا لنجد كثير من الهموم والغموم مع الله   أنِت تتعاملين  مع الله 

ومن الشكاوى سواء من الصحية أو النفسية أو االجتماعية أو األسرية 

لسنوات الهم باقي واأللم باقي ولم يتغير شيء اصبر واحتسب واجعل ظنك 

بالله حسن  والله ثم والله ليس كالمي أنا بل هو كالم النبي صلى الله عليه 

ه تعالى : أنا عند  حسن ظن عبدي بي فليظن بي وسلم عن ربه قال الل

ظن بالله ووكل أمرك وفوض أمرك وفوض  حياتك كلها لله  ءعبدي ما شا

سبحانه وتعالى وأقول وابشر بالخير اليوم بكرة بعده بعد أسبوع بعد شهر 

اجعل هذا الحسن بالظن بالله جل وعال في قلبك وأبشر بالخير فلن تنال 

تحقق لك في الدنيا فبها ونعمة وإال لن ينساك الله جل  منه إال الحسنات وإن

وعال في اآلخرة ولن يضيع الله إيمانك لن يضيع الله هذا العمل لن يضيع 

حسن الظن أبدا ولئن بان لك اآلن في الدنيا فبها وإن تأخر لك في األخرة 

 فهذا أكرم وأنعم احبتي في الله ال أريد أن أطيل عليكم ولعل ما ذكرناه أن

نحوله إلى عمل من هذه  اللحظة بل من هذه الثانية وأن ندعو للناس أن 
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يطبقوا حسن الظن بالله  جل وعال تريد أن تتعلم علم غيرك إن رأيت أحد 

مهموم أن رأيت أحد لديه من الديون لديه من الغموم لديه من األحزان 

له لذكره أحسن الظن بالله وأنت تذكره ذكر نفسك قبلي أن حسن الظن با

جل وعال من أعظم العبادات يكفي أن الله سبحان الله وتعالى جعلك أنت 

تختار بنفسك هذا الظن أنا عند   ظن عبدي  فليظن عبدي ماشاء إن خيرا 

 فخير وأن سوء فليس لك إال السوء والعياذ بالله

أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمة أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقنا  

ويرضاه وأن يجزي إخواني وأخواتي القائمين على هذه القاعة لما يحبه 

المباركة نبراس الدعوة خير الجزاء وأن ال يحرمهم األجر وأسأله سبحانه 

وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن أحسنوا الظن به  وأن يوفقنا لما يحبه 

ويرضاه وأن يحقق أمانينا وأن يفرج همومنا وينفس كروبنا ويقضي ديوننا 

ويشفي مريضنا  اللهم أعز اإلسالم والمسلمين وانصر عبادك الموحدين 

اللهم إننا في هذه  الساعة المباركة نحسن الظن بك اللهم فأعط كل واحد 

منا سؤله وأعط  كل واحد منا امنيته اللهم ال تجعلنا ننفض من هذا المكان 

بة قدير فإنك إال وقد حقق لنا ما نتمناه وماندعو به ومانريده فإنك باإلجا

قلت وقولك الحق _ انا عند ظني عبدي بي فليظن بي عبدي ماشاء اللهم 

انا نظن بك حسن الظن فأعطنا وال تحرمنا ياذا الجالل واإلكرام أسأله بمنه 

وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نيبنا محمد 

 وأسف على اإلطالة .......
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