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 اتق���وا ا��� تع���الى وخ���افوه واخش���وه وح���ده ول تخش���وا أح���دا: أيه���ا الن���اس
 م�ن خ�اف ا� ل�م يض�ره أح�د، وم�ن خ�اف غي�ر ا�: غي�ره وكم�ا ق�ال الفض�يل

 فل  ،فل تخش��وا الن��اس واخش��ون  :ل��م ينفع��ه أح��د ق��ال تع��الى
. تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين

 
 س��وف يك��ون ح��ديثي ف��ي ه��ذه الخطب��ة ع��ن مق��ام الخ��وف م��ن: أيه��ا الخ��وة

 ا�� ع��ز وج��ل وس��بب اختي��اري له��ذا الموض��وع ه��و م��ا أراه وأش��اهده م��ن بع��د
الناس عن ا وتجرؤهم عليه بأنواع المعاصي والذنوب

 وله���ذا إذا زاد اليم���ان ف���ي قل���ب الم���ؤمن ل���م يع���د يستحض���ر ف���ي قلب���ه إل
 الخ��وف م��ن ا��، والن��اس ف��ي خ��وفهم م��ن ا�� متف��اوتون وله��ذا ك��ان خ��وف
 العلم���اء ف���ي أعل���ى ال���درجات وذل���ك لن خ���وفهم مق���رون بمعرف���ة ا��� مم���ا

إنم�ا يخش�ى ا� م�ن  :جع�ل خ�وفهم مق�رون بالخش�ية كم�ا ق�ال تع�الى  
والخش��ية درج��ة أعل��ى وه��ي أخ��ص م��ن الخ��وف، ف��الخوف عب��اده العلم��اء  

 لعام���ة الم���ؤمنين والخش���ية للعلم���اء الع���ارفين وعل���ى ق���در العل���م والمعرف���ة
إن��ي لعلمك��م ب��الله وأش��دكم ل��ه(( : تك��ون الخش��ية، كم��ا ق��ال الن��بي  

ل���و تعلم���ون م���ا أعل���م لض���حكتم قليل ولبكيت���م ك���ثيرا ولم���ا(( :وق���ال))خش���ية  
. ((تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى ا

 م�ا ح�ال بي�ن ص�احبه ويب�ن مح�ارم ا� ع�ز وج�ل: والخ��وف المحم��ود الص��ادق
 ف��إذا تج��اوز ذل��ك خي��ف من��ه الي��أس والقن��وط، وله��ذا ق��ال ش��يخ الس��لم اب��ن

 ه��و م��ا حج��زك ع��ن مح��ارم ا�� وه��ذا الخ��وف م��ن: الخ��وف المحم��ود: تيمي��ه
.أجلN منازل السير إلى ا وأنفعها للقلب وهو فرض على كل أحد

 وله��ذا ك��ان الس��لف الص��الح يغلZب��ون ج��انب الخ��وف ف��ي ح��ال الص��حة والق��وة
 ح���تى ي���زدادوا م���ن طاع���ة ا��� ويك���ثروا م���ن ذك���ره ويتقرب���وا إلي���ه بالنواف���ل

.والعمل الصالح



 والبك���اء م���ن خش���ية ا��� س���مة الع���ارفين ق���ال عب���د ا��� ب���ن عم���رو ب���ن
 لن أدم���ع دمع���ة م���ن خش���ية ا��� أح���ب إل���ي م���ن أن أتص���دق:  الع���اص

.بمئة ألف درهم

  

:وفي الختام أحب أن أذكر نماذج من خوف بعض الصحابة والتابعين
أفض��ل رج��ل ف��ي ه��ذه الم��ة بع��د رس��ول ا�� نظ��ر إل��ى  فه��ذا أب��و بك��ر  

م�ا أنعم�ك ي�ا طي�ر، تأك�ل وتش�رب ولي�س علي�ك: طي�ر وق�ع عل�ى ش�جرة فق�ال  
ك��ثير البك��اء وك��ان يمس��ك  حس��اب وتطي��ر ليتن��ي كن��ت مثل��ك، وك��ان  

وك�ان إذا ق�ام إل�ى الص�لة ك�أنه) ه�ذا ال�ذي أوردن�ي الم�وارد: (لس�انه ويق�ول  
 ع��ود م��ن خش��ية ا��، وه��ذا عم��ر الرج��ل الث��اني بع��د أب��ي بك��ر ق��ال لبن��ه عب��د

ويح��ك ض��ع خ��دي عل��ى الرض عس��اه أن يرحمن��ي: (ا�� وه��و ف��ي الم��وت  
، وأخ�ذ)ب�ل وي�ل أم�ي إن ل�م يغف�ر ل�ي وي�ل أم�ي إن ل�م يغف�ر ل�ي: ث�م ق�ال  

ليتن��ي ه��ذه التبن��ة ليتن��ي ل��م أك��ن ش��يئا، لي��ت: (م��رة تبن��ة م��ن الرض فق��ال  
يم�ر بالي�ة م�ن ورده باللي�ل  ، وك�ان)أم�ي ل�م تل�دني، ليتن�ي كن�ت منس�يا  

 فتخيف���ه، فيبق���ى ف���ي ال���بيت أيام���ا مع���اد يحس���بونه مريض���ا، وك���ان ف���ي وجه���ه
ك��ان إذا وق��ف عل��ى الق��بر  خط��ان أس��ودان م��ن البك��اء، وه��ذا عثم��ان  

ل��و أنن��ي بي��ن الجن��ة والن��ار ل أدري إل��ى: (يبك��ي ح��تى يب��ل لحيت��ه وق��ال  
bأيتهما يؤمر بي، لخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير)،  

راك البالي من البكاء  وهذا ابن عباس Nكان أسفل عينيه مثل الش.

 

الخطبة الثانية

.الحمد ل وحده والصلة و السلم على من ل نبي بعده
:ثم أما بعد

 ل���م يك���ن س���لفنا الص���الح يخ���افون ويبك���ون ويتض���رعون نتيج���ة: أيه���ا الخ���وة
 تقص���يرهم أو نتيج���ة عص���يانهم وك���ثرة ذن���وبهم، كل ب���ل ك���انوا يخ���افون أن ل



  يتقبل ا منهم ولهذا لما سألت عائشة رضي ا عنها رسول ا
 وال��ذين يؤت��ون م��ا آت��وا وقل��وبهم وجل��ة أنه��م إل��ى ربه��م  :ع��ن ق��وله تع��الى

 ل ي��ا ابن��ة(( :أه��و ال��ذي يزن��ي ويس��رق ويش��رب الخم��ر؟ ق��ال راجع��ون
 ،))الص�ديق ولكن�ه الرج�ل يص�وم ويص�لي ويتص�دق ويخ�اف أن ل يقب�ل من�ه

 عمل��وا وا�� بالطاع��ات واجته��دوا فيه��ا وخ��افوا أن ت��رد عليه��م،: ق��ال الحس��ن
.إن المؤمن جمع إحسانا وخشية وإن المنافق جمع إساءة وأمنا

 وك���ان خ���وفهم أيض���ا م���ن أن يس���لب أح���دهم اليم���ان عن���د ق���وته يق���ول اب���ن
 ذنب قد مضى ل يدري ما يصنع: إن البصراء ل يأمنون من أربع خصال: المبارك

 ال��رب في��ه، وعم��ر ق��د بق��ي ل ي��دري م��ا في��ه م��ن الهلك��ات، وفض��ل ق��د أعط��ي
 لعل���ه مك���ر واس���تدراج وض���للة ق���د زين���ت ل���ه فيراه���ا ه���دى وم���ن زي���غ القل���ب

.ساعة ساعة أسرع من طرفة عين قد يسلب دينه وهو ل يشعر
 ي�ا أب�ا عب�د ا�: وه�ذا س�فيان الث�وري رحم�ه ا� ك�ان يك�ثر البك�اء فقي�ل ل�ه

 وا� لل�ذنوب أه�ون: بك�اؤك ه�ذا خوف�ا م�ن ال�ذنوب، فأخ�ذ س�فيان تبن�اk وق�ال
  وه�ذا أب�و هري�رة. عل�ى ا� م�ن ه�ذا ولك�ن أخ�اف أن أس�لب التوحي�د

 الله��م إن��ي أع��وذ ب��ك أن أزن��ي أو أعم��ل ك��بيرة: (ك��ان يق��ول ف��ي آخ��ر حي��اته
 ي�ا أب�ا هري�رة ومثل�ك يق�ول ه�ذا أو: ، فق�ال ل�ه بع�ض أص�حابه)ف�ي الس�لم

 يخ���افه وق���د بلغ���ت م���ن الس���ن م���ا بلغ���ت وانقطع���ت عن���ك الش���هوات، وق���د
 ويح��ك، وم��ا ي��ؤمنني: (وب��ايعته وأخ��ذت عن��ه، ق��ال  ش��افهت الن���بي

).وإبليس حي
 الله�م إن�ي أع�وذ ب�ك م�ن زي�غ القل�وب،: وك�ان بلل ب�ن س�عد يق�ول ف�ي دع�ائه

 ختام ودعاء   وتبعات الذنوب ومن مرديات العمال ومضلت الفتن، 
 


