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وظني فيك يا ربي جميل
الخطبة الول

( )1

اْلمد لله القائل ِف حديثه القدسي« :أنا عند ظن عبدي بي»

وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ُممدا عبد الله ورسوله ،علمنا حسن الظن بالله ،فـقال مطمئنا
()2

صاحبه وقت الشدة«:ما ظنك يا أبا بكر باث ن ين الله ثالث هما»
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ُممد وعلى آله وصحبه
والتابعني .أما ب عد فاتـقوا الله عباد الله ،وأحسنوا الظن بالله.

أي ها المصلون :جاء أبو األنبياء إبـراهيم عليه السالم بزوجته هاجر
وابنهما الرضيع إْساعيل إىل مكة ،وليس با يـومئذ ماء وَل إنس وَل
شيء ،فـوضعهما هنالك ،ووضع عندُها شيئا من ماء وطعامُ ،ث
انطلق ،فـتبعته زوجته وهي تكرر :يا إبـراهيم ،أين تذهب وتـتـركنا
بذا الوادي؟ وهو َل يـلتفت إليـهاُ ،ث قالت له :آلله الذي أمرك
( )1متفق عليه.
( )2متفق عليه.

بذا؟ قال :نـعم .فـقالت :إذن َل يضيـعنا( .)1إنه حسن الظن بالله
تـعاىل ،تلكم القيمة اإليانية العظيمة ،الت جعلت هذه المرأة
المؤمنة تسن الظن بالله؛ موقنة أنه لن يـقدر هلا إَل َيـرا .ولقد

أمرنا نبيـنا  بسن الظن بربـنا ،فـقالَ« :ل يموتن أحدكم إَل
()2

وهو يحسن الظن بربه»

يـعن :داوموا على حسن الظن بالله

تـعاىل ِف مجيع حياتكم إىل ِايتها( )3فإن ذلك شأن المؤمنني؛
يستحضرونه ِف كل حياتم ،فـتطمئن قـلوبـهم ،وتـنشرح صدورهم،

ويـنزل الفرج بم ،قال الله تـعاىل عن بـعض عباده( :وظنوا أَل ملَ َ

من الله إَل إليه) ُث قال بـعدها؛ مبـيـنا ما جاءهم من فـرج( :ثم
تاب عليهم)( .)4وقال بـعض اْلكماء :استـعمل ِف كل بلية
تصيبك حسن الظن بالله ِف كشفها ،فإن ذلك أقـرب إىل الفرج(.)5
فاللهم إنا نسن بك ظنـنا ،فاستجب دعاءنا ،وحقق رجاءنا.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1البخاري3364 :
( )2مسلم .2877 :وأمحد ،14480 :واللفظ له
( )3حاشية السندي على سنن ابن ماجه.542/2 :
( )4التوبة.118 :
( )5الفرج بعد الشدة للتنوَي.154/1 :

2

الخطبة الثانية

اْلمد لله حق محده ،والصالة والسالم على سيدنا ونبيـنا ُممد
وعلى من تبع هديه من بـعده.

أي ها المصلون :إن المؤمن يسن الظن بالله تـعاىل ،فـيحسن
العمل( ،)1ويعل شعاره:
()2

وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني
هذا ،وصلوا وسلموا على َي من ظن بربه َيـرا ،سيدنا ونبيـنا
ُممد ،اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أمجعني .اللهم إنا
نسألك صدق التـوكل عليك ،وحسن الظن بك(.)3
اللهم اجعلنا من ظنوا بك الظن اْلسن ،فجازيـتـهم اجلزاء اْلسن،
اللهم إنا ندعوك أن تـرفع عنا وعن العالمني الوباء ،يا ميب
الدعاء.
اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي
عهده المين ،وإخوانه حكام اْلمارات؛ لما تحبه وت رضاه.

( )1مصنف ابن أيب شيبة 187/7 :وينظر :حاشية السندي على سنن ابن ماجه.542/2 :
( )2ممع اْلكم واألمثال ِف الشعر العريب 192/4 :والبيت ينسب لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.
( )3من دعاء :سعيد بن جبي رمحه اهلل ،ينظر :مصنف ابن أيب شيبة35343 :
3

اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اْلمارات الذين
ان ت قلوا إل رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك.

اللهم ارحم شهداء الوطن الوفياء ،وارزق ذويهم جميل الصبر

وعظيم الَزاء .وارحم يا ربـنا آباءنا وأمهاتنا ،ومن له حق عليـنا.
وأدم اللهم عل دولة اْلمارات الخي ر والفضل.

اللهم اسقنا الغيث وَل تعلنا من القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة ،وِف الَرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
وأقم الصالة.
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