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الخشية مف اهلل تعالى
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الخشية مف اهلل.

-------------------------

الخطبة األولى

عباد اهلل ،واذكروا ّأنكـ موقوفوف بيف يديوَ ،ي ْوَـ تَأْتِي ُك ُّؿ َن ْف ٍ
س تُ َج ِاد ُؿ َع ْف َن ْف ِسيَا
أما بعد :اتقوا اهلل َ
ّ
وتُوفَّى ُك ُّؿ َن ْف ٍ
وف [النحؿ.]ٔٔٔ:
ت َو ُى ْـ ال ُي ْ
س َما َع ِممَ ْ
ظمَ ُم َ
َ َ

ّأييا المسمموف ،في َغم ِرة االغترار بالحياة الدنيا و ِ
يؽ مف
الركوف إلييا واالشتغاؿ بمطال ِبيا ينسى فر ٌ
ِ
س االعتقاد و ِ
أس ِ
ِ
أصوؿ التوحيد
يصح لو
الناس َما ال
وي َ
ُ
ّ
نسيانوَ ،
عما ال تجوز لَو الغفمةُ عنو مف ُ
غفؿ ّ
اعد اإليماف ،فإذا بِو حيف تُ ِ
وقو ِ
حدؽ بو األخطار وتُ ُّ
أمره
طؿ المحف وتُرتَقَب
ُ
الخطوب قد ممَؾ عميو َ

خوؼ ِ
وخشيةٌ مف
يصرفو عف
ِ
ٌ
شأنو وتطيب بو حياتُو وتحسف بو عاقبتُوَ ،
السعي فيما يصمح بو ُ
ستقبؿ ال يدري ما ىو مخبوء لو ِفيو ،وتَوجُّس ِمف ٍ
آت ال يتبيَّف وجيَو وال يتَحقَّؽ صورتَو وال يدرؾ
ُ
ُم ٍ َ
ٌ
ِ
ُّ
تصح الخشيةُ منو ،والى الخوؼ ممف ال يجوز
ممف ال
مآلو
َ
األمر إلى الخشية ّ
ومنقمبوَ ،فينتيي بو ُ
ِ
العشي
يمانو بو وىو يتمو
يصح أف ينسى المؤ ِمف
الخوؼ منو ،وكيؼ
َ
ُ
توحيده هلل وا َ
ّ
َ
كتاب رّبو بالغداة و ّ
كؿ موا ِّد اإلشر ِ
التوحيد وحسـ َّ
أحدا إال اهلل ،وأف ال
اؾ بو ،فأمره أف ال
سبحانو ىذا
وقد بيَّف فيو
يخاؼ ً
َ
َ
َ َ
َِِّ
النبِي َِّ
ِ
يف
يخ َشى ِسواه ،فقاؿ
سبحانوِ :إنَّا أ َ
َ
َسمَ ُموْا لمذ َ
ُّوف الذ َ
ور َي ْح ُك ُـ بِيَا َّ َ
يف أ ْ
َنزْل َنا التَّْوَراةَ فييَا ُى ًدى َونُ ٌ
ادوْا و َّ ِ
استُ ْحِفظُوْا ِمف ِكتَ ِ
اب المَّ ِو َو َكانُوْا َعمَ ْي ِو ُشيَ َداء فَالَ تَ ْخ َش ُوْا َّ
اخ َش ْو ِف
اس َو ْ
ُّوف َواأل ْ
الربَّاني َ
َح َب ُار بِ َما ْ
الن َ
َى ُ َ
ِ
ِ
ال ومف لَّـ ي ْح ُكـ بِما أ َ َّ
ِ
ِ
وف [المائدة ،]ٗٗ:وقاؿ عز
َو َ
ال تَ ْشتَُروْا بَِئ َاياتى ثَ َمًنا َقمي ً َ َ ْ َ
َنز َؿ الموُ َفأ ُْوَلئ َؾ ُى ُـ اْل َكاف ُر َ
َ
ِ
مف قائؿِ :إنَّما ذ ِال ُكـ َّ
وى ْـ َو َخافُ ِ
يف [آؿ
اف ُي َخ ّو ُ
ؼ أ َْوِل َياءهُ فَالَ تَ َخافُ ُ
وف ِإف ُكنتُ ْـ ُّم ْؤ ِمن َ
الش ْيطَ ُ
َ
ُ
ِ
سوؿ لكـ ذلؾ
يخوفُكـ
عمراف ،]ٔٚ٘:أيِّ :
َ
أولياءه ويوىمكـ ّأنيـ ذوو بأس شديد ال قَبؿ لكـ بو ،فإذا ّ

إلي؛ فإني كافي ُكـ وناصرُكـ عمييـ.
وأ َ
عمي والجؤوا ّ
َوى َمكـ بو فتو ّكموا ّ
ِ
ِ
المقربيف الذيف قاؿ
المالئكة َّ
جبا أف تكوف صفةَ
ولما كانت ىذه الخشيةُ مف أعمى المقامات فميس َع ً
ّ
ِ
تكوف صف َة النبيِّيف عمييـ
وف [النحؿ ،]٘ٓ:وأف َ
وف َما ُي ْؤ َم ُر َ
وف َربَّيُ ْـ ّمف َف ْوِق ِي ْـ َوَي ْف َعمُ َ
اهلل فييـَ :ي َخافُ َ
ِ َّ ِ
َِّ
َح ًدا
ات اهلل وسالمو أجمعيف ُ
صمو ُ
وف ِر َساالت المو َوَي ْخ َش ْوَنوُ َوالَ َي ْخ َش ْو َف أ َ
يف يَُبمّ ُغ َ
حيث قاؿ سبحانو :الذ َ
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َّ ِ ِ
َّ َّ
صح عنو
محمد الذي ّ
تكوف ً
ِإال الم َو َو َك َفى بِالمو َحس ًيبا [األحزاب ،]ٖٜ:وأف َ
أيضا صفةَ خاتـ النبييف ّ
عميو الصالة والسالـ قولُو(( :فواهلل ،إني ألعمميـ باهلل و ُّ
أشدىـ لو خشيةً)) الحديث أخرجو البخاري

أعممكـ بما أتّقي)) ،وأف يكوف
في صحيحو ،وفي لفظ لمسمـ(( :واهلل ،إني ألرجو أف أكوف أخشاكـ هلل َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ءام َف بِالمَّ ِو َواْل َي ْوِـ
ً
أيضا مف صفات ُع َّم ِار مساجد اهلل الذيف قاؿ اهلل فييـ :إنَّ َما َي ْع ُم ُر َم َساج َد المو َم ْف َ
ِ
ش ِإالَّ المَّو َفعسى أُوَلئِ َؾ أَف ي ُك ُ ِ
ِ
يف
اآلخ ِر َوأَ َق َاـ الصالةَ َوءاتَى الزكاةَ َوَل ْـ َي ْخ َ
َ
ونوْا م َف اْل ُم ْيتَد َ
َ ََ ْ
[التوبة.]ٔٛ:
ِ
ِ
عباد اهللَّ ،
المخموقات
ألنو سبحانو المدبِّر ألمور
تكوف إالّ ِمف اهلل َ
َ
وحده؛ ّ
إف الخشيةَ ال َيص ّح أف َ
ؽ كمُّيا وتَ ِ
فتقر إليو ،أما غيره فيو ِ
عاجٌز
الحي الذي ال
كمِّيا ،وىو
ُّ
يموت ،القيُّوـ الذي تَقوـ بو الخالئِ ُ
ُ
ّ
ِ
فَ ٍ
قمبو بيف إصبعيف مف أصابع الرحمف،
نشوراُ ،
فعا وال َ
اف ال يممؾ لنفسو َن ً
ض ِّار وال موتًا وال حياةً وال ً
يقمِّبو كيؼ يشاء ،كما جاء في الحديث الذي أخرجو مسمـ في الصحيح مف حديث ِ
عبد اهلل بف عمرو
ِ
غير وسائط إليصاؿ ما َّ
رضي اهلل عنيما(ٔ)[ٔ] ،فجميع الخالئ ِ
قدره اهلل مف
ؽ ليسوا في الحقيقة َ
ٍ
عمو عبد اهلل بف العباس
أقدار ،يبيِّف ذلؾ
أوضح بياف قو ُؿ رسوؿ اهلل في َوصيَّتو المشيورة البف ِّ
َ
ِ
ِ
تجاىؾ ،إذا
احفظ اهللَ تجده
ظؾ،
اهلل يحف ْ
َ
رضي اهلل عنيما(( :يا غالـ ،إني أعمّمؾ كممات :احفظ َ
ٍ
ِ
استعنت فاستَ ِعف باهلل ،واعمـ َّ
بشيء لـ
اجتمعت عمى أف ينفعوؾ
األمةَ لو
فاسأؿ اهلل ،واذا
سألت
َ
َ
أف ّ
ٍ
ٍ
بشيء قد
يضروؾ بشيء لـ يضروؾ إال
اجتمعوا عمى أف ّ
ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل َلؾ ،وَلو َ
كتبو اهلل َعميؾ ،رِف َعت األقالـ ،وجفَّت الصحؼ)) أخرجو الترمذي في جامعو وىذا لفظو وأحمد في
ٍ
بإسناد صحيح(ٕ)[ٕ].
مسنده والحاكـ في مستدركو

فإف ىذا
ولذا كاف مف الخ َ
ممف ال يخاؼ اهلل"ّ ،
طأ البيِّف قو ُؿ مف يقوؿ" :إني أخاؼ اهلل وأخاؼ ً
أيضا ّ
قو ٌؿ ِ
أما مف ال يخاؼ اهلل
باطؿ ال يجوز كما قاؿ أى ُؿ العمـ ،بؿ عمى المؤمف أف يخاؼ اهلل َ
وحده ،و ّ
ِ
ِ
أما الخشية
ّ
فإنو أ َذ ّؿ مف أف ُيخشى ،فيو ظالـ مف أولياء الشيطاف ،والخوؼ منو قد نيى اهلل عنو ،و ّ
ِ
شره َد َف َعو؛ َّ
األمر
دفع ِّ
مما قد ُ
ّ
ألف َ
يصدر عنو مف أَذى فإنو ال يكوف إال بتسميط اهلل لو ،واذا أر َاد اهلل َ
السيئات ،فإذا ِ
كماؿ الخشية
خش َي العبد ربَّو
كمَّو لو سبحانو ،وانما ُسمِّ َ
َ
ط عمى العبد بما اجتَرحو مف ّ
واتّقاه َّ
وتوكؿ عميو وأناب إليو واستَغفره كفاه َّ ِّ
فإنو عز وج ّؿ
شر ،ولـ يسمِّط عميو ً
أحداّ ،
شر كؿ ذي ّ
َِّ
َّ ِ
اس ِإ َّف َّ
اؿ لَيُ ُـ َّ
اس
يف قَ َ
قاؿَ :و َمف َيتَ َو َّك ْؿ َعمَى المو فَيُ َو َح ْس ُبوُ [الطالؽ ]ٖ:أي :كافيو ،وقاؿ :الذ َ
الن َ
الن ُ
ِ
ض ٍؿ لَّ ْـ
َق ْد َج َم ُعوْا َل ُك ْـ فَ ْ
يم ًانا َوَقالُوْا َح ْس ُب َنا المَّوُ َونِ ْع َـ اْل َو ِكي ُؿ َف ْان َقَم ُبوْا بِ ِن ْع َم ٍة ّم َف المَّ ِو َوَف ْ
اخ َش ْو ُى ْـ َف َز َاد ُى ْـ إ َ
ض ٍؿ َع ِظ ٍيـ [آؿ عمراف.]ٔٚٗ ،ٖٔٚ:
اف المَّ ِو َوالمَّوُ ُذو فَ ْ
َي ْم َس ْسيُ ْـ ُسوء َواتََّب ُعوْا ِر ْ
ضو َ
االست ِ
إخالص العمؿ هلل تعالى و ِ
الخشية ظاىرة وآثارىا بيِّنة ،فإنيا ِ
ِ
ِ
دامة
ث عمى
ثمار ىذه
باع ٌ
أال وا َّف َ
ِ
ِ
ِ
صيانة الّنفس عف ِّ
التردي
وسبي ٌؿ إلى
عمى ذلؾ ،وطر ٌ
يؽ إلى الع َّزة التي كتََبيا اهلل لعباده المؤمنيفَ ،
ِ
ِ
في مو ِ
بمحاس ِف األخالؽ و ُّ
السعادة في
مساوئيا،
النفرة مف
وداع إلى التحمّي
اطف ال ّذ ِّؿٍ ،
ٌ
وسبب لبموغ ّ
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الحياة الدنياِ ،
األمف مف الفزع األكبر والى ِ
ِ
النجاة مف النار ،وصدؽ اهلل إذ
الفوز
وحام ٌؿ عمى
بالجنة و ّ
ّ
اؼ ع ْب َده وي َخ ِّوفُ َ َِّ
يقوؿ :أَلَ ْيس المَّو بِ َك ٍ
ضِم ْؿ المَّوُ فَ َما لَوُ ِم ْف َى ٍاد [الزمر]ٖٙ:
يف ِم ْف ُدونِ ِو َو َم ْف ُي ْ
َ ُ َُ
َ ُ
ون َؾ بِالذ َ
ِ
نبيو  ،أقوؿ قولي ىذا ،وأستغفر اهلل العظيـ الجميؿ لي ولكـ
نفعني اهلل واّياكـ بيدي كتابوّ ،
وبسنة ّ
ولسائر المسمميف مف كؿ َذنب فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيـ.
-------------------------

الخطبة الثانية

سبحانو ِ
ِّ
وحده ال
ب مف عباده
أحمده
الحمد هلل ِّ
إلو إالّ اهلل َ
ُ
يح ّ
َ
المتوكميف ،وأشيد أف ال َ
ولي الصالحيفَ ،
محمدا عبد اهلل ورسولو ،إماـ المتَّقيف وخاتـ النبيِّيف ،الميـ ِّ
صؿ
أف سيدنا ونبينا
شر َ
ً
يؾ لو ،وأشيَد ّ
ِ
ِّ
ٍ
بإحساف إلى يوـ
ومف تبعيـ
وسمـ عمى عبدؾ ورسولؾ ّ
أجمعيف ،والتابعيف َ
محمد ،وعمى آلو وصحبو َ
الديف.
ّ
َّ ِ ِ ِ ِ
عباد اهللَّ ،
ور
اء ِإ َّف المَّ َو َع ِز ٌ
أما بعد :فيا َ
إف في قوؿ اهلل تعالىِ :إنَّ َما َي ْخ َشى الم َو م ْف ع َباده اْل ُعَم َم ُ
يز َغفُ ٌ
ظاىرة عمى أثَر العمـ باهلل في ب ِ
[فاطر ]ٕٛ:دالل ًة ِ
سبحانو،
عث الخشية منو في قموب العمماء بو
َ
َ
اإلماـ الحافظ ابف
أعظـ خشيةً منو ،ونقصاف الخوؼ منو ػ كما قاؿ
أعمـ باهلل كاف
ُ
َ
فكمّما كاف المرُء َ
اشتد
القيـ رحمو اهلل ػ إنما ىو لنقصاف معرفة العبد بو،
فأعرؼ الناس أخشاىـ هلل ،ومف عرؼ اهلل ّ
ُ
أليؽ
حياؤه منو وخوفو وحبُّو لو ،وخوؼ
أحوج ،وىو بيـ َ
ّ
الخاصة أعظـ مف خوؼ ّ
العامة ،وىـ إليو َ

ألزـ .انتيى كالمو.
وليـ َ
ِ
فإذا تبيَّف أثر العمـ في تر ِ
ِ
عباد اهلل ػ كاف ىذا مدعاةً إلى َك ِ
وتماـ الرعاية
العناية بو
ماؿ
بية الخشية ػ يا َ
ُ
وشد ِة الحرص عميو والسعي إلى بموغ أعمى المراتب فيو.
لو ّ

عباد اهلل ،واعمموا عمى ك ّؿ ما تبمغوف بو رضواف اهلل ،واذكروا عمى الدواـ أف اهلل تعالى قد
فاتَّقوا اهلل َ
أمركـ بالصالة والسالـ عمى خير الورى ،فقاؿ جؿ وعالِ :إ َّف المَّو وم َالئِ َكتَو ي ُّ
وف َعمَى َّ
النبِ ّى ياأَيُّيَا
صم َ
ُُ َ
َ ََ
ِ
ِ
الَِّذيف ءام ُنوْا ُّ
يما [األحزاب.]٘ٙ:
َ
صموْا َعَم ْيو َو َسمّ ُموْا تَ ْسم ً
َ َ
ِ
ِّ
ِّ
ِ
يـ عف خمفائو األربعة...
يـ صؿ وسمـ عمى عبدؾ ورسولؾ محمد ،وارض المّ ّ
المّ ّ
__________
(ٔ) مسمـ في كتاب القدر (ٗ٘.)ٕٙ

(ٕ) أخرجو أحمد (ٗ ،]ٕٜٙٙ[ )ٗٔٓ-ٜٗٓ/والترمذي في صفة القيامة ( )ٕ٘ٔٙوقاؿ" :ىذا
حديث حسف صحيح" ،وصححو الحاكـ (ٖ ،)ٕٖٙ/قاؿ ابف رجب في جامع العموـ والحكـ

(ٔ" :)ٗٙٔ-ٗٙٓ/روي ىذا الحديث عف ابف عباس مف طرؽ كثيرة ..وأصح الطرؽ الطريؽ التي
خرجيا الترمذي" ،وصححو األلباني في صحيح السنف (ٖٕٗٓ).
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