
 " َولَِمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنَّتَانِ  "
رب لك الحمد كماا ينغيال للاوج وجواك و سايا كا..امك ..نماان مان  الحمد هلل رب العالمين .. يا

و زتل ال نجمع  .ى  غدي خوفين وال نجمع له نمناين   خافك وموذ من للأ إليك فأمت القائل :"

نمنتااه يااوم القياماا "ح اباان  غااان ذا خااافنل فاال الاادميا وإ الاادميا نخهتااه يااوم القياماا  إذا نمنناال فاال

 (.والغزار والغيوقل

مناه   غااهه باالفوف ونشود نن ال إله إال هللا و ده ال شريك له فل كا..امه ولال اللاالحين نمار 

ُف َنْولِيَاااَتهُ َفااَو تَ  ": شاارًال لميمااان بااه كااغحامه فقاااجوجع.ااه   اايَْ.اُن يَُفااوِّ لُِمااُا الطَّ
َفاااُفومُْا إِمََّمااا َذِ

:"نخرجاوا مان  موئمتال  وقااج مناهياا موئمتاه ياا(. 175حآج  ماران:  " َوَخاُفوِن إِن ُكنتُا مُّْؤِمنِينَ 

 (. النار من ذكرمل يومال نو خافنل فل مقام "ح الترمذي

 ونشود نن كيدما ومغينا محمدال  غده وركاوله وفاهيه مان خ.قاه و غيغاه نف ال مان خااف رباه

لاو تع.ماون ماا ن .اا ل احمتا ق.ايو ي ولغمياتا كويارا ي وماا ت.اذذتا  ": قائالوخطايه فال مقاماه ال

ال.وا فوة وكاومال "حالترمذي(. إلى اللعدات تلأرون إلى هللابالنسات  .ى الهرش ي ولفرجتا 

 .. .يك يا كيدي يا ركوج هللا و .ل آلك وفحغك وك.ا تس.يمال كويرال 

 . )46حالر من:"اَف َمقَاَم َربِِّه َجنَّتَانِ َولَِمْن خَ ": تعالىفيقوج هللا بعد   نما 
  : أخوة اإليمان واإلسالم

هللا  هللا كغحامه وتعالى يفغر إخغارال يَِعد به من خاف مقام ربه بأن له جنتين وماتان اللنتان بين

تعالى ما فيوما من النعيا المقيا من المأكوج والمطروب والمنموح ترغيغال لفاوف انمساان مقاام 

ني لفوفااه ماان المقااام الاذي يقاا  فيااه بااين يادي هللا  ااز وجاال مااذا الفاوف الااذي يوجاا  لااه رباه 

االكتقام   .ى هين هللا و غاهة هللا تعالى  ق  غاهته ألن من خاف هللا  ز وجل راقغه و ذر من 

معافيه والتازم ب.ا تاه وااواب مان نًااب هللا كاغحامه وتعاالى ونتقااه اواباه اللنا  كماا قااج هللا 

َمَواُت َواألَْرُض نُِ دَّْت لِْ.ُمتَّقِينَ تغارك و  تعالى :"َوَكاِرُ وا إِلَى َمْيهَِرٍة ِمْن َربُِّمْا َوَجنٍَّ  َ ْرُضَوا السَّ

ُ يُِحااا ُّ  اِت َواْلَمااااِوِميَن اْلَياااْي َ َواْلَعاااافِيَن َ اااْن النَّااااِ  َوهللاَّ ااارَّ اِت َوال َّ ااارَّ الَّاااِذيَن يُْنهِقُاااوَن فِااال السَّ

 .. إلى آخر ما ذكر هللا من نوفافوا .(134-133/يَن"حآج  مراناْلُمْحِسنِ 
 فضيلة الخوف:
إمماا ذلماا  "نمر هللا  غاهه بالفوف منه ي وجع.اه شارًال لميماان باه كاغحامه فقااج :: نيوا النا 

(. ومادح 175حآج  ماران:  "الطي.ان يفوف نوليااته فاو تفاافوما وخاافون إن كناتا ماؤمنين 

إلاى نن قااج :  "إن الاذين ماا مان خطاي  ربواا مطاهقون  "ى  .يوا بقوله : كتابه وناننم.ه فل 

( ي وباين كاغحامه ماا 61-57 /حالمؤمناون "نولئك يسار ون فل الفيارات وماا لواا كاابقون "

وباين نن (.46/حالار من "ولمان خااف مقاام رباه جنتاان  "ن ده هللا ل.فاائهين فال ارخارة فقااج :

اا َماْن َخااَف َمقَااَم َربِّاِه َومََواى الانَّْهَ  َ اِن اْلَواَو تعالل :" اللن  ملير من خافه واتقاه فقاج فَاِِنَّ اْلَلنَّا َ ِماَل  َونَمَّ

العسيا يغين منزل  الفوف من هللا ونمميتوا ي ونموا من نجل  ومذا الحديث(. حالناز ات /"اْلَمأَْو 

 ..المنازج ونمهعوا ل.عغد ي ومن ن سا نكغاب األمن يوم الهزب األكغر

إمماا  "و .ى قدر الع.ا والمعرف  باهلل يمون الفوف والفطي  منه ي قاج كاغحامه ::" نيوا النا 

ن ارف فا.ل هللا  .ياه وكا.ا  –( ي ولواذا كاان مغيناا 28 /حفااًر"هللا من  غااهه الع.ماات  يفطى

و لو تع.مون ما ن .اا ل احمتا ق.اي :"األم  باهلل جل و و ونخطاما له كما جات فل الحديث وقاج

ي ومااا ت.ااذذتا بالنسااات  .ااى الهاارش ي ولفاارجتا إلااى اللااعدات تلااأرون إلااى  ي ولغميااتا كوياارال 

 ان قاوج هللا  فا.ل هللا  .ياه وكا.ا ولماا كاألت  ائطا  رضال هللا  نواا النغال  "حالترمذي(.هللا

ي مال ماا الاذين يطاربون  .(60حالمؤمناون: "والذين يؤتون ما آتاوا وق.اوبوا وج.ا   "تعالى : 

ال يا بنات اللاديق ي ولمانوا الاذين يلاومون ويلا.ون ويتلادقون  "ويسرقون ؟ قاج : الفمر 

قاااج الحساان : " م.ااوا وهللا بال.ا ااات واجتواادوا  (.الترمااذي "حومااا يفااافون نن ال يقغاال ماانوا 

 . " فيوا وخافوا نن تره  .يوا ي إن المؤمن جمع إ ساما وخطي  ي والمنافق جمع إكاتة ونمنا



كان إذا تيير الووات ومغت  ف.ل هللا  .يه وك.ا نن ركوج هللا :"هللا  نوا وروت  ائط  رضل 

ريح  افه  يتيير وجواه فيقاوج ويتارهه فال الحلارة ويادخل ويفارك كال ذلاك خوفاال مان  اذاب 

 (.متهق  .يه ""حهللا
 حقيقة الخوف :

قااج تعاالى  من نجّل منازج العغوهي  و نمهعوا و مل فرض  .ى كل ن اد .نخوة انيمان : الفوف  

ي فاالفوف شالرة ًيغا  إذا مغات نفا.وا فال الق.ا  "فو تفافوما و خافون إن كناتا ماؤمنين  :"

 سانا وكا.وكال  اللوارح فأتت نك.وا باِذن ربواا ونامارت  ماو فاالحا وقاوالل  إلىفرو وا  امتدت

 .نقويما وفعول كريما فتفطع اللوارح وينمسر الهؤاه ويرق الق.  وتزكو النه  وتلوه العي
والفوف ماو الساوً الاذي يساوق الانه  إلاى هللا والادار ارخارة ي وبدوماه تاركن الانه  إلاى   .

الد اا  واألماان وتاارك العماال اتماااالل  .ااى  هااو هللا ور متااه ي فااِن ارماان ال يعماال ي وال يمماان نن 

الفاوف كاوً  :"يلتود فل العمل إال من نق.قه الفوف ونز له ي ولوذا قااج مان قااج مان السا. 

النا   .اى " : يقوم به الطارهين  ن بابه ي وما فارق الفوف ق.غال إال خرب " وقاج آخرون هللا

 . " ال.ريق ما لا يزج الفوف  نوا ي فِذا زاج الفوف ض.وا ال.ريق
منزلا  الفاوفي ومال مان نجالِّ  "إياك معغد وإيااك مساتعين:"ومن منازج " قال أحد الصااليي  :" 

ماان خاااف هللا هلااه  وقااال اليضااي  :"."وماال فاارض  .ااى كاال ن ااد منااازج ال.ريااقي ونمهعوااا ل.ق.اا ي

 ".الفوف  .ى كل خير.وا .ا نن الفوف إذا فارق الق.  َخِربي وتلرن فا غه  .ى المعافل
  ."النا   .ى ال.ريق ما لا يَُزج  نوا الفوف ي فِذا زاج الفوف ض.ّوا ال.ريق وقال  ذو النون:"

ي.  ليياره ي ولواذا يازوج بازواج المفاوف ي فاِن نمال والفوف لي  مقلوها لذاته ي بال ماو وكا

فااالخوف  اللناا  ال خااوف  .اايوا وال مااا يحزمااون ي ومنااه مااا مااو محمااوه ومنااه مااا مااو مااذموم
المحمااوه مااو مااا  اااج بااين فااا غه وبااين محااارم هللا  ااز وجاال ي قاااج بعاا  الحممااات : " لااي  

 .ياه " ي ومناه قادر واجا  الفائ  الذ  يغمل ويمسح  ينيه بل من يتارك ماا يفااف نن يعاقا  

ومسااتح  ي فالواجاا  منااه مااا  ماال  .ااى نهات الهاارائ  واجتناااب المحااارم ي فااِن زاه  .ااى ذلااك 

بحيث فار با وال ل.نهو   .ى التطمير فل النوافل ي والغعد  ن الممرومات ي و دم التوكع فل 

  والقنااوً ف ااوج المغا ااات ي كااان ذلااك مسااتحغال ي فااِن زاه  .ااى ذلااك ي بحيااث نه  إلااى اليااأ

م  . والمرض ي ونقعد  ن السعل فل اكتساب اله ائل كان ذلك مو الفوف المُحرَّ
 اللمع بين الفوف والرجات :

ال بد ل.عغد من اللمع بين ماذه األركاان الوواا  ي ألن  غااهة هللا باالفوف و اده ًريقا  الفاوارك 

ذة و إليوا رغغ  ي و مذا ياور  ؛فوا ال يلمعون إليه الح  و الرجات ؛ و لوذا ال يلدون ل.عغاهة ل

اليااأ  و القنااوً ماان ر ماا  هللا و غايتااه إكاااتة الساان باااهلل و المهاار بااه كااغحامه . و  غاااهة هللا 

بالرجات و  ده ًريق  المرجئ  الذين وقعوا فل اليرور و األمامل الغاً.ا  و تارك العمال اللاالح 

  غاوة اللاوفي  الاذين يقولاون : و غايته الفروك مان الم.ا  ي و  غااهة هللا بالحا  و اده ًريقا

معغد هللا ال خوفال من ماره ي و ال ًمعال فل جنته ي و إمما  غال لذاته و ماذه ًريقا  فاكادة لواا آااار 

 .وخيم  منوا األمن من ممر هللا وغايته الزمدق  و الفروك من الدين
مان  غاده باالفوف و اده و قال بعض السلف كلمة مشهورة وهي :"م  عبد اهلل باليب وحده فهو زنديق .

و من  غده بالرجات و  اده فواو مرجالت ي ومان  غاده باالفوف و  - ني خارجل -فوو  روري 

 ". الح  و الرجات فوو مؤمن مو د
ماو ماا  ااج باين فاا غه و باين  " :قالفاوف المحماوه اللااه:نمواب الفاوف مان  ياث الُحماا*

و القناوً قااج شايإل انكاوم ابان تيميا : محارم هللا  ز و جّل ي فِذا تلاوز ذلك خي  منه اليأ  



مو ماا  مال  .اى فعال الواجغاات و  .الخوف الواجاب :""الفوف المحموه ما  لزك  ن محارم هللا

  ."مو ما  مل  .ى فعل المستحغات و ترك الممرومات "الخوف المستيب :"ترك المحرمات
 :من األكغاب التل تور  الفوف من هللا  ز و جل*

 خطي  التقلير فل ال.ا   و التقلير فل المعلي و يمه و معرف   قارة النه إجوج هللا و تعس

 تذكر نن هللا شديد العقاب و إذا نخذ هللا السالا لا يه.تهو. زيارة المرضى و الملابين و المقابرو.

 ,تادبر آياات القارآن الماريا. تاذكر الفاتما و. مو سا  هللا و مراقغتاهو . تذكر الموت و ماا فياه. 

ومجالسااة الصاااليي  وااسااتما   اف   .ااى الهاارائ  و التاازوه ماان النوافاال و موزماا  الااذكرالمحاا.
 لنصائيهم.

 *أثر الخوف في حياتنا الدنيوية :
 أيها الناس :

إن هللا خ.ق الف.ق؛ ليعرفوه ويعغدوه ويفطوه ويفافوهي وملا  لواا األهلا  الدالا   .اى  سمتاه 

ووف  لوا شدة  ذابه وهار  قابه التل ن دما لمان وكغريائه؛ ليوابوه ويفافوه خوف انجوجي 

فال كتاباه ذكار النااري وماا ن اده  -كاغحامه وتعاالى  - لاه؛ ليتَّقوه بلالح األ ماجي ولوذا كارر 

فيوا أل دائه مان العاذاب والنمااجي وماا ا تاوت  .ياه مان الزقاوم وال اريع والحمايا والسوكال 

واألماواجي وه اا  غااهه باذلك إلاى خطايته وتقاواهي واألغوجي إلى غير ذلك مما فيوا من العساائا 

 ..والمسار   إلى امتواج ما يأمر به ويحغه ويرضاهي واجتناب ما ينوى  نه ويمرمه ويأباه
الفااوف  -تعااالى  -ن المااؤمن فاال مااذه الحياااة ال غنااى لااه  اان نماارين؛  تااى ي.قااى هللا :إ  غاااه هللا

 يعلاايهي وممااا جنا ااان ال غنااى ل.عغااد والرجاااتي فوااو يحاا  ربااه ويرجااوهي ويفافااه ويفطاااه وال

 نوماااي كلنااا ل ال.ااائر إذا اكااتوياي اكااتو  ال.ياار وتاااَّ ًيرامااهي وإذا مقاا  ن اادمما وقااع فيااه 

 .النق ي وإذا ذمغا فار ال.ائر فل  د الموت
تاه  ان ماذين  -فا.َّى هللا  .ياه وكا.َّا  -ولقد جات فل السان  موقا  مان مواقا  تع.ايا النغال  ألُمَّ

مل يق  العغد  ندمما ويلع.وما مُْل   ينيهي فو ييهل  نوما؛ فعان نما   رضال هللا األمرين؛ ل

  تلادك فقاال كياف  دخا   علاي بااه وهاو يعاالا سالرات الماوت:-ان النغل  ف.َّى هللا  .ياه وكا.َّ ن  نه

ال "فا.َّى هللا  .ياه وكا.َّا:  -قاج: نرجو هللا يا ركوج هللاي وإمال نخااف ذماوبلي فقااج ركاوج هللا 

نااه ممااا يفاااف  "حيلتمعااان فاال ق.اا   غااد فاال مواال مااذا المااوًني إال ن .اااه هللا مااا يرجااو ونمَّ

فل كتابه آيات كويرة تدج  .ى ِ سَا شأن الفوفي  -تعالى  -ولقد ذكر هللا (. الترمذيي وابن ماجه

 .وجنته –تعالى  -ونمه منزل  الزم  ل.مؤمن فل  ياته الدميا؛ لمل يلل إلى رضا هللا 
 غاارة  -فاا.َّى هللا  .يااه وكاا.َّا  -ن خااوف إمااام المركاا.يني وقاادوة العااالمين مغيِّنااا محمااد ولقااد كااا

ل.مس.مين جميعلا؛ كل يتع.موا منهي ويأخذوا  ذرما من اليه.  وان راض  ن هللاي ومو َمن ماو 

 -ف.َّى هللا  .يه وك.َّا  الذي ُغهار لاه ماا تقادم مان ذمغاه وماا تاأخر. فعان نبال ذر  بأبل مو ونمل

إمال نر  ماا ال تاروني ونكامع ": -ف.َّى هللا  .ياه وكا.َّا  -قاج: قاج ركوج هللا  -رضل هللا  نه 

ما ال تسمعون؛ نًت السمات وُ قَّ لوا نن تئطي والذي مهسل بيدهي ما فيوا موضع نربع  نفابعي 

اي وماا إال وم.ك واضع جغوته؛ كاجد هللي وهللا لو تع.مون ما ن .اي ل احمتا ق.ايولي ولغمياتا ك ويارل

ي قاج نبو ذر: "يا ليتنال "ت.ذذتا بالنسات  .ى الهرشاتي ولفرجتا إلى اللعدات تلأرون إلى هللا

 )أحمد والترمذي(. كنت شلرة تع د"؛
 الفوف من هللا: تنمي  ل.غوه والعغاه

 أخوة اإليمان واإلسالم 



لتاهي والمادرِّ  فال مدركاتهي إنَّ المديَر فل إهارتاهي والموناِدَ  فال ممتغِاهي والمغَاْرِمب فال برمَ 

والعاِمااَل فاال معم.ِااهي والطاارًلَّ فاال مفهااِرهي والقاضااَل فاال محَمَمتِااهي والدا ياا  فاال مساالده 

ا: يوالتاجر فل متلره .. وال.غي  فل  ياهته واللحهلَّ فل جريدتهي والماتَ  فل كتاباتهي   مومل

تااه؛ كمااا قاااج النَّغاالُّ  مساائوجكااّل  نال ك.ُّمااا راٍبي وك.ُّمااا :"  .ْيااه وكاا.َّا فاا.َّى هللا - ماان موقِااع مومَّ

 ان ر يَّتاهي والرُجال راٍب  .اى  مسئوجومو   ن ر يَّتِهي فاألميُر الذي  .ى النَّا  راٍبي مسئوج

 اانواي  مساائول  ااْنواي والماارنةُ را ياا   .ااى بْيااِت بْع.ِوااا وولَااِدهي وماال  مساائوجنمال بْيتِااهي ومااو 

 .(مس.ا "ح ن ر يَّته ومسئوج نهي نال فم.ُّما راٍب  مسئوجوالعغد راٍب  .ى ماج كيِّدهي ومو 
واكتح ارما الانه  ُمراقغ َ هللا و سََمتَه وجولَاهي وقُدرتَاه كاغحامه  ماكلٌّ فل  م.ِهي لِو اكتح ر

ال.وام  التل ت.وم فا غوا  .ل تقليره و دم خوفاه مان هللا  واكتح ارما مقاام ان ساان وماو 

يقات َّ مان  هللا  اجول نم نجاول  ننمنا  .من تراه فِمه يراك " ولو نن تعغد هللا كأمك تراه فِن لا ت

ه نْمااَن ب.ااِده االقتِلاااهّي واالجتِمااا ل والسياكاالي الفااائن  ْغااِده  ات  مااٍل يُااْؤذي ويواادِّ ي ماان جاارَّ

لتحقَّقااْت رفامياا  الغُ.ااداني وامتطاار العااْدجي وكاااَه تمااافُُؤ الهُااَر ي وق.َّاات الغ.الاا  التاال تاانو  فاال 

 .نْكغاه نبنات مذه األُمَّ ف.ذات 
اِه اا  لماالِّ  -وربِّ المعغاا   -يُف.اا  :  غاااه هللا اِجاارة والرَّ َماان يساانُّ ننَّ القااوامين و ااَدما ماال الزَّ

ماا؟!  اماَل مان الزِّ اشل والُمْرتطل؟! مل منعِت الزَّ الُمفالهاتي مل تَممَّنْت من قْ.ِع ال.َّريق  .ى الرَّ

اير؟! مال منََعاِت الِيا َّ فال مْل منعِت الهَساه انهاري حالغي روقراًيَّ (؟! مل  دَّت من  اواه  السَّ

 !األكواق والمؤكَّسات؟! مل ق.َّلْت من  ده اللرائا؟
م الغْ.ادان  كويرةٌ مل التَّقارير الدَّوليا ي التال تُْرفَاع كالَّ شاْوٍر وكالَّ كان ؛ لقياا  ماد  تف.ُّا  وتقادُّ

ات تَاَّ ا تِماه ِمْعيار الدَّْخل الهَْرِهيي وفل السغعينيَّات تغنَّات والسَّْعل لتنِميَتوا؛ فهل بداي  الفمسينيَّ 

اار االقتِلاااهي  منسَّماا  األَُمااا المتَّحاادة ِمْعيَااار إْشااغاب الحاجيااات األكاكاايَّ ي إلااى نن اكتطاا  المهمِّ

ار التنميا  الغطاريَّ ي الاذي يمازك باين اوااِ  مساتويات  الوندي "نمارتيا إكاين" ماا يسامَّى بِمؤشِّ

ا ي مساغ  التمادر (ي ومساتو  الادَّْخل حالاذي ن كاكيَّ : مستو  المعرفا  حالاذي يموال مساغ  األمَّ

احَّ  حالاذي يموِّال معادج نماَد الحيااة لملتماع  يمول معدَّج النَّاتب الداخ.ل لغ.ٍد معين(ي ومساتو  اللِّ

 !معين(ي لمن نين التنمي  الرباميَّ ؟! لَا اللري ورات السراب؟
 - المس.ا نخل  -ما قام به الَيْرُب فل َملاج الُعمراني ال يُْنِمر ذلك إال جا دي لمن جميٌل ومقوج :" 

ف فاال مااذا  إنَّ كاالَّ ذلااكي فاال غياااب الغعااد انيمااامل األخوقاالي والفااوف ماان هللا كااغحامه المتلاارِّ

ا؛ فقد قاج  .ْيه  -المون  ل العغاَد إذا رنياَت هللاَ تعاالى يع.افا.ل هللا  .ياه وكا.ا :" يسلُّ اكتدراجل

ي ومو مقيا  .اى معافايهي فِمَّماا ذلاك مناه اكاتِدرا ك ااا ت.ال قاوج الماولل  از من الدميا ما يُِح ُّ

ُروا بِِه فَتَْحنَا َ .َْيِوْا نَْبَواَب ُكلِّ َشْلٍت َ تَّاى إَِذا فَِرُ اوا بَِما وجل:" ا مَُسوا َما ُذكِّ ا نُوتُاوا نََخاْذمَاُما فَ.َمَّ

ْغ.ُِسونَ   .(ن مُد بِكناٍه  سن(ح44 /األمعامح "بَْيتَ ل فََِِذا ُما مُّ
 م  ترك بيئاً هلل عوضه اهلل خيراً منه

نجلُّ ماا يعاّوض باه: ولِمن فِوَموا وًغَّقوايوالِعَوض من هللا نماواٌب مفت.ها ي وج.ي.   سيم قا دة 

تهيومطاًهياألم  باهلليومحغَّتهيوًمأمين  القَ.ْ  ورضاه  ان ربِّاه تغاارك وتعاالى ماع   بِذْكرهيوقوَّ

وماع ماا ينتِساره مان اللازات األوفاى فال   ا ي.قاه من جزاٍت فل مذه الادميا ييادق  .ياه الفياراتم

اار فاال األمااوري وينسُاار فاال العواقاا ي ونال يااْؤاَِر ال.َّااذَّة .الُعْقغااى فحااريٌّ بالعاقاال الحااازمي نن يتغلَّ

التل نمعا هللا بِوا  .ى نْمِل الغاًل من اليرب الحاقد  .ى هيننا و قيادتناي  .اى الحاضرة الهامي ي 

   .ال.َّذَّة ارج.  الدَّائم  الغاقي ي الغداَر الغدارَ 
 األخروية :االدنيوية و أثر الخوف في حياتنا 

 منوا:فل الدميا وفل ارخرة  يعوه نارما  .ل المؤمن  إن الفوف من هللا له فوائد كويرة

الهاوز باللنا  والنلااة و منزل  الزم  ل.مؤمن فل  ياته الدمياي لمل يلل إلاى رضاا هللا كاغحامه*

  .ومو كغ  لسعاهة العغد فل الدارين من النار



  نما فل الدميا: *

   .والفوف من هللا يومر محغ  هللا وًا ته .الفوف من هللا هليل كماج انيمان و سن انكومف

والفوف من هللا يغعد انمساان  ان  ومو كغ  لوداي  الق.  .رة النه فهات الق.  وًواومو * 

ونال  -تعاالى  -الوقوب فل المعافل والسيئات والفوف مان هللا يلعال انمساان يف.ا   م.اه هلل 

ي يعه بالترك نو المعلي . والفوف من هللا يور  المس.ا الطاهق   .اى الف.ق.ويحمال انمساان 

يزيد انيمان وال.مأمين ي  ياث إذا  .ق الحسن ي وتلنُّ  الِمْغر والُعْل  .ى التف.ُّق باألخوالمس.ا 

 (.260/الغقرة  ("بَ.َى َولَِمْن لِيَْ.َمئِنَّ قَْ.غِل": لل المو وه واق المف.وق نكوري 

يغعث  .ى العمل اللالح وانخو  فيه و ادم ً.ا  المقابال فال الادميا فاو يانق  األجار فال  *

  .ارخرة

ا نن ياادخل فاال نفااحاب األكاامات واأللقاااب يلااغح انمساا* ا مونااى  .يااه ويمهيااه ففاارل ان مماادو ل

اااِهقِيَن "الطااريه :  إِنَّ اْلُمْساا.ِِميَن َواْلُمْساا.َِماِت َواْلُمااْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاااِت َواْلقَااامِتِيَن َواْلقَامِتَاااِت َواللَّ

ااااابَِراِت َواْلَفاِشاااا ااااابِِريَن َواللَّ اااااِهقَاِت َواللَّ قَاِت َواللَّ قِيَن َواْلُمتََلاااادِّ ِعيَن َواْلَفاِشااااَعاِت َواْلُمتََلاااادِّ

ا َوالاذَّاِكَراِت  َ َكوِيارل ائَِماِت َواْلَحافِِسيَن فُُروَجُوْا َواْلَحافِسَاِت َوالاذَّاِكِريَن هللاَّ ائِِميَن َواللَّ ُ َواللَّ نََ ادَّ هللاَّ

ا ا َ ِسيمل  (.35 /األ زاب "حلَُوْا َمْيهَِرةل َونَْجرل
 وفي اآلخرة :

يوم القيام ي فَعاْن نَبِال ُمَرْياَرةَي َ اِن النَّغِالِّ َفا.َّى هللاُ َ .َْياِه  الر من   رشيلعل انمسان فل ول 

ُ فِل ِو.ِِّهي يَْوَم الَ ِولَّ إاِلَّ ِو.ُّهُ: اِنَمااُم الَعااِهُجي َوَشاابٌّ مََطاأَ فِال ِ غَا"َوَك.ََّا قَاَج:  اَهِة َكْغَع ٌ يُِس.ُُّوُا هللاَّ

 ِ قَاا َ .َْياِهي َوَرُجاٌل  َربِِّهي َوَرُجٌل قَْ.غُهُ ُمَع.ٌَّق فِل الَمَسااِجِدي َوَرُجاوَِن تََحابَّاا فِال هللاَّ اْجتََمَعاا َ .َْياِه َوتَهَرَّ

َي َوَرُجٌل تََلدََّقي نَْخهَى  َ  ًَ.َغَْتهُ  تَّاى الَ تَْع.َاَا ِشاَمالُهُ اْمَرنَةٌ َذاُت َمْنِلٍ  َوَجَماٍجي فَقَاَج: إِمِّل نََخاُف هللاَّ

َ َخالِيلا فَهَاَضْت َ ْينَاهُ   .(الغفاري ومس.ا "حَما تُْنهُِق يَِمينُهُي َوَرُجٌل َذَكَر هللاَّ
ُ َ ْنهُي َ اِن النَّغِالِّ َفا.َّى هللاُ َ .َْياِه َوَكا.ََّا:  نَنَّ َرُجاول "من نكغاب الميهرة. َ ْن نَبِل َكِعيٍد َرِضَل هللاَّ

ا ُ ِ َر: نَيَّ نٍَب ُكْنُت لَُمْا؟ قَالُوا: َخْيَر نٍَبي قَاَج: فَاَكاَن قَ  ي فَقَاَج لِغَنِيِه لَمَّ ُ َماالل ِِمِّل لَاْا ْغ.َُمْاي َرَغَسهُ هللاَّ

ومِال فِال يَاْوٍم َ اِفاٍ ي فَهََع.ُاوا ا قَطُّي فََِِذا ُمتُّ فَأَْ ِرقُومِلي اُاَّ اْكَحقُومِلي اُاَّ َذرُّ ي فََلَمَعاهُ نَْ َمْل َخْيرل

ُ َ زَّ َوَجلَّي فَقَاَج: َما َ َم.ََك؟ قَاَج: َمَفافَتَُكي فَتَ.َقَّاهُ بَِرْ َمتِهِ   .(الغفاريي باب الفوف من هللا "حهللاَّ
ِ َفا.َّى هللاُ َ .َ  ْياِه يؤهي إلى اللن . فَعِن ال.ُّهَْياِل ْباِن نُبَالِّ ْباِن َكْعاٍ ي َ اْن نَبِياِهي قَااَج: قَااَج َرُكاوُج هللاَّ

ِ َغالِيَا ٌ ناََل إِنَّ ِكاْ.َع َ "َوَك.ََّا: ََ اْلَمْناِزَجي ناََل إِنَّ ِكاْ.َع َ هللاَّ ِ اْلَلنَّا ُ  َمْن َخاَف نَْهلََب َوَمْن نَْهلََب فَقَْد بَ.َا هللاَّ

اِهفَ ُ َجاَت اْلَمْوُت بَِما فِيهِ  اِجهَ ُ تَْتغَُعَوا الرَّ  (. الحاكا "حَجاَتِت الرَّ
فَعاْن نَبِال ُمَرْياَرةَي   .األمن مان الهازب األكغار ياوم القياما ون الفائ  يوم القيام .يرفع الفوف  

ُ َ .َْيِه َوَك.ََّا يَْرِوي َ اْن َربِّاِه َجالَّ َوَ اَوي قَااَج:  تِال اَل نَْجَماُع َ .َاى َ ْغاِدي "َ ِن النَّغِلِّ َف.َّى هللاَّ َوِ زَّ

ْميَا نََخْهتُااهُ يَااْوَم َخااْوفَْيِن َونَْمنَااْيِني إَِذا َخااافَنِل فِاا ْنتُااهُ يَااْوَم اْلقِيَاَمااِ ي َوإَِذا نَِمنَنِاال فِاال الاادُّ ْميَا نَمَّ ل الاادُّ

 .(ابن  غاني وابن  ساكر "حاْلقِيَاَم ِ 
ُ َ ْنُوْا َوَرُضوا َ ْنهُ َذلَِك لَِمْن َخِطَل َربَّهُ "الرضا من هللا كغحامهي  •  (. الغين  "حَرِضَل هللاَّ

 والسلف الصالح م  اهلل : خوف الصيابةصور 
ولو تأم.ات ن اواج اللاحاب  والسا.  واللاالحين مان ماذه األما  لوجادتوا فال غايا  العمال ماع 

 الفوف ي وقد روي  نوا ن واج  ليغ  تدج  .ى مد  خاوفوا وخطايتوا هلل  از وجال ماع شادة

 . اجتواهما وتعغدما
ا فل مذا الغاب من شدة   تعالى –خوفوا من هللا  ولقد ب.َ ك.هنا اللالح مغ.يلا  سيمل

فوذا اللدِّيق رضل هللا  نه يقوج : " وههت نمال شاعرة فال جنا   غاد ماؤمن " ي وكاان نكايهال 

اللاوة كأماه  اوه  إلاىكوير الغمات ي وكان يقوج : " ابموا فان لا تغموا فتغاكوا " ي وكان إذا قام 

ه إذا كمع اري  من القارآن من خطي  هللا  ز وجل ي وكان  مر رضل هللا  نه يسقط ميطيال  .ي

ي فيعوهه الناا  نياماال ال يادرون ماا باه ي وماا ماو إال الفاوف ي وكاان فاى وجواه رضاى هللا  ناه 



قااج: "لاو مااه  منااٍه مان السامات: نيواا الناا ي إمماا هاخ.اون اللنا  وخ.ان نكوهان من الغمات 

اي لفهات نن نكاون نماا ماو"؛ "التفويا  مان الناار "؛ فاامسروا لواذا الف.يها  ك.ما إال رجاول وا ادل

ماه يفااف نال يماون مان نمال إباللنا  يقاوج  -هللا  .ياه وكا.َّا ف.َّى  -الراشدي وقد شود له النغل 

اللن ي فماذا مقوج محن وقد قلرت بنا ن مالنااي وغ.غات  .يناا الاذموب والمعافالي ومحان مأمال 

 -رضل هللا  نوماا  - مر وُروي  ن ابن .هخوج اللن  مع التقلير فل العمل ومحغ  ًوج األمل

نمه قاج: "كان رن   مر  .ى ففاذي فال مرضاه الاذي ماات فياهي فقااج لال: ضاع رنكالي قااج: 

ي وكاان  وماان بان  هاان فوضعته  .اى األرضي فقااج: "وي.ال وويال نمال إن لاا ير منال ربال

والناار رضل هللا  نه إذا وق   .ى القغر يغمى  تى تغتل لحيته ي ويقوج : " لو نمنل بين اللنا  

 نفير "  آيتوما إلىيؤمر بل الخترت نن نكون رماها قغل نن ن .ا  آيتوماال نهري إلى 
بمى فل مرضهي فقيل لاه: ماا يغمياك؟ فقااج: "نماا إمال ال  -رضل هللا  نه  -وُروي نن نبا مريرة 

نبمل  .ى همياكا مذهي ولمن نبمل  .ى بُعد كاهريي وقِ.َّا  زاهيي وإمال نمسايت فال فاعوه  .اى 

ومحاان وهللا فاال نشااد الحاجاا  لمواال مااذا المااوم نن  ."ناا  نو ماااري ال نهري إلااى نيتومااا يُؤخااذ باالج

 -ف.َّى هللا  .يه وكا.َّا  -مستطعره فل ق.وبناي فِذا كان مذا اللحابل الل.يل وفا   ركوج هللا 

موبنااي والحاف  لموير من ن اهيوهي يقوج مذا الماومي فماا مقاوج محان وقاد ق.َّات ًا تنااي وكوارت ذ

 .فِلى هللا المطتمى من ن والنا
نماه قااج: "إن الماؤمن يار  ذموباه كأماه جاال  فال  -رضال هللا  ناه  -وُروي  ن ابان مساعوه 

نفل جغلي يفطى نن ينق.   .يهي وإن الهاجر ير  ذموبه كذباب مرَّ  .ى نمههي فقاج به مماذا"ي 

ن المعافل وماو ال يطاعري وماذا مان ولو مسر كل منَّا لنهسه و اكغواي لوجد نمه يقع فل كوير م

 .اليه.  العسيم   ن محاكغ  النه 
وُروي نن  .ل بن الحسين كان إذا توضأ افهرَّ وتييَّري فيقاج: مالاك؟ فيقاوج: نتادرون باين يادي 

ماان نريااد نن نقااوم؟ فمياا  بااه لااو مساار لحاااج بع اانا ارن ومااا هاخ.ااون إلااى اللااوة فاال ضااحك 

نو تادمع  يدخل الوا د منَّا إلى اللاوة ويفاركي ولاا يفطاع ق.غاهبل  !وكوالي ي وامطياج بالدميا

اْن َخْطايَِ   وت.ال قاوج هللا تعاالل:". ينهي فو  اوج وال قاوة إال بااهلل الع.ال العسايا إِنَّ الَّاِذيَن ُماا مِّ

ْطهِقُوَن * َوالَِّذيَن ُما بِآيَاِت َربِِّوْا يُْؤِمنُوَن * َوالَِّذيَن ُما بَِربِّ  ِوْا اَل يُْطِرُكوَن  َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َربِِّوا مُّ

قُ.ُوبُُوْا َوِج.َ ٌ نَمَُّوْا إِلَى َربِِّوْا َراِجُعوَن * نُْولَئَِك يَُساِرُ وَن فِل اْلَفْيَراِت َوُمْا لَوَ  ا َكاابِقُوَن َما آتَوا وَّ

 (. 61 – 57 /المؤمنون"ح
 الخطبة الثانية:
وا .موا نن التقو    غاه هللا نما بعد: فاتقوا هللا .ركوج هللاواللوة والسوم  .ل  إن الحمد هللي 

َ َوقُولُوا قَْوالل َكِديدلا * يُْل.ِْح لَُمْا  "ًريق النلاة والهوز بدار النعيا؛  يَا نَيَُّوا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

َ َورَ  ا نَْ َمالَُمْا َويَْيهِْر لَُمْا ُذمُوبَُمْا َوَمْن يُِ.ِع هللاَّ ا َ ِسيمل  (. 71 – 70األ زاب: ح"ُكولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوزل
فالتقو  مل التل تَُسيِّر العغد إلى اللن ي فتعينه  .ى كل خيري وتلده  ان كال شاري وتأخاذ بياده 

إلى ف ائل األ ماج ون سنواي وتمنعه من قغائحوا وكيئواي فول النلااة لمال مان تمساك بواا فال 

ماال العماال وكمااا عرفهااا اإلمااام علااي:" .نراه ارخاارة وكااعى لوااا كااعيواالاادمياي وماال خياار زاه لماان 

 "بالتنزيل و الفوف من الل.يل..والرضا بالق.يل االكتعداه بيوم الر يل

  غاه هللا :

 -ر ماه هللا  -إن الفوف من هللا هرج   سيم  تدج  .ى قوة انيماني وماا ماو الحسان الغلاري 

منوا األكماب واألبلار واألبدان؛  تاى  ساغوا اللامال  - وهللا -يقوج: "إن المؤمنين قوم ذلَّت 

ِ الَِّذي نَْذَمَ  َ نَّا اْلَحَزَن  "نفحاب الق.وبي نال تراه يقوج:  -وهللا  -مرضىي وما  َوقَالُوا اْلَحْمُد هلِلَّ

ي وهللا لقد كابدوا فال الادميا  زملاا شاديدلاي وجار   .ايوا ماا جار   .اى مان كاان (34 /فاًر "ح

و ن  مر بن  غدالعزيزي قاج: "َمن خاف هللاي نخاف هللا منه كال شالتي ومان لاا يفا  ."قغ.وا

 ."هللاي خاف من كل شلت



وقاج إباراميا التيمال: ينغيال لمان لاا يحازن نن يفااف نن يماون مان نمال الناار؛ ألن نمال اللنا  

ِ الَّااِذي نَْذَمااَ  َ نَّااا اْلَحااَزَن  "قاالوا:  ي وينغياال لماان لااا يطااهق نن (.34 /ًر فااا"حَوقَااالُوا اْلَحْمااُد هلِلَّ

 (. 26 /ال.ور"حإِمَّا ُكنَّا قَْغُل فِل نَْم.ِنَا ُمْطهِقِيَن  "يفاف نال يمون من نمل اللن ؛ ألموا قالوا: 
ا فال  ورو   ه  بن  مري قاج: بمى الحسني فقيال: ماا يغمياك؟ قااج: "نخااف نن ي.ر نال غادل

رنيت نخوف من الحسن و مر بن  غدالعزيزي كاأن وقاج يزيد بن  وش : "ما ."النار وال يغالل

وقاج نبو ك.يمان الدارامل: "نفال كال خيار فال الادميا وارخارة الفاوف ."النار لا تف.ق إال لوما

 ."وكل ق.  لي  فيه خوفي فوو ق.  خرب - زَّ وجلَّ  -من هللا 
ا موى  ن خْ.ِط ال.َّغن بالمااتي وخارك ذات لي.اوفي عهد عمر ب  الخطاه : ٍ  فال  واشال المدينا ي لمَّ

ونكااند وْوااَرهُ إلااى جااداٍر ليْرتاااحي فااِذا بااامرنٍة تقااوج البنتوااا: نال تَْمااُذقين ال.َّااغَن بالمااات؟ فقالاات 

اللاري : كي  نمُذُق وقد مَوى نميُر المؤمنين  ن المذق؟! فقالت األم: فما يُْدِري نميَر المؤمنين؟ 

فوقعااْت  . مار يع.َاااي ماا كنات ألفع.اه وقااد مَواى  ناهفقالات اللاريا : إن كاان ُ ماار ال يع.ُماه فِلاهُ 

ا ابنَه فوفهوا لاه وممامَوااي وقااج: اذما   ا نفغح ه ا  افمل مقالتُوا من  مر رضل هللا  نه ف.مَّ

َجواا  غادالعزيز بان َماْروان بان  جوا  افُا بن ُ ماري فولادْت لاه بنتلاا فتزوَّ ْجواي فتزوَّ يا بنَلَّ فتزوَّ

مان الَّاذي كوُار فياه  - -امسروا معل  ..ن  غدالعزيز رضل هللا  نهالَحَماي فأتْت بُِعمر ب إلى مذا الزَّ

ه االقتِلااَه المح.ِّال  التَّادلي  والِيا ُّ فال األَكاواقي َوماا يْتغَاع ذلاك مان ُم اارباٍت اقتلااهيَّ  تُوادِّ

هون وازب هينال   لغ.دان العالا انكاومل؛ وبالتَّاالل تَلع.ُاه لقما ل كاائي  لطاِركات النَّْوا  العالميَّا

 .. وهون رقي  وهون ضمير وهون خوف من هللا ..وإلل هللا المطتمل
قااج ماافع: خرجات ماع اْباِن  هذه القصة التي تادم  لهاا العياون وتخشا  منهاا القلاوه :" إليك أخي المسلم 

ُ ماار فاال بعاا  مااوا ل المديناا ي ومعااه نفااحاٌب لااهي فوضااعوا ُكااهرةلي فماارَّ بِوااا راٍبي فقاااج لااه 

اهرة غدهللا إمِّال فاائا.فقاج لاه  غادهللا: فال مواِل ماذا  :فقااج .: م.اَّ يا را لي فأِفْ  مان ماذه السُّ

اعاب فال آاااِر ماِذه اليانَاي وباين اللغااج تر اى ماذه الياناي  هي ونمت فال ماذه الطِّ اليوِم الطَّديد  رُّ

 ونمت فائا!فقاج الرا ل: نُباهر نيَّامل الفالي ي فعِل  ابُن  مر
ك نن تغيَعنا شاةل مان غنِماك ملتَِزُرمااي ومُْ.ِعماك مان لَحمواا ماا تهِ.اُر  .ياهي ومع.ياك وقاج: مل ل

اَمنَوا؟ قااج: إمَّواا ليساْت لالي إمَّواا لموالي.قااج: فماا  ساْيَت نن يقاوج لاَك ماوالك إن قُْ.اَت: نك.واا 

ا ل ومو رافعٌ  ْا يازج اباُن إفغَعه إلى السماتي وماو يقاوج: فاأين هللا؟ قااج: ف.ا الذئ ؟ فم ى الرَّ

ا ال  ُ مر يقوج: قاج الرا ل: فأين هللا.فما  دا نن قِدم المدين َي فغعث إلى كيِّده فاشتر  مناه الرَّ

ا اَلي وومااَ  لااه الَيانا  ومنااا هرٌ   .(188/  2رِ مااه هللا. حفاه  اللااهوة: -والياناي فااأ تق الرَّ

ا.  بااهلل وخْطايَته فال   سيُا األاَر لَِمْن كان له ق.اٌ  نو نلقاى السَّامع وُماو شاويدي وماو تنِميا  اللِّ

اا ر الاذي قااج إَِذا َماا َخ.َاْوَت  :الَيْيِ  والطَّواهةي وغْر  ُروح المراقغا  فال النُّهاو ي وهلل َهرُّ الطَّ

ا فَو تَقُلْ  ْمَر يَْومل َ يَْيهَُل َكاَ  ل  ..َخ.َْوُت َولَِمْن قُْل َ .َلَّ َرقِي ُ  ..الدَّ ال نَنَّ َما تُْفهِال وَ  ..َوال تَْحَسغَنَّ هللاَّ

 .َ .َْيِه يَِيي ُ 
فيما  .ى الفوف من هللاي فمن خافه واتقاهي رضل  ناه ونرضااه  -بارك هللا  -ا رفوا عباد اهلل :

وا .ماوا نن الادميا نياام ق.ي.ا ي .ونملاه من كمرات الماوتي و اذاب القغاري وكرباات ياوم العارض

.قات هللاي وا ذروا من اليه.ا  والركاون إلاى ونن من خاف ربه  سن  م.هي فاتقوا هللا وتزوهوا ل

  .الدمياي وكورة المسالا؛ فاليوم  مل وال  سابي وغدلا  ساب وال  مل
 


