
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ُقوا اهللََّ إِنَّ يقول املوىل سبحانه وتعاىل ))   عباد اهلل:  َمْت لَِغٍد َواتَّ ُقوا اهللََّ َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأُّيه

 ( َتْعَمُلوَن( اهللََّ َخبِرٌي بََِم  

س من دان  وجاء عن نبينا صىل اهلل عليه وسلم أنه قال كَم يف حديث شداد بن أوس ريض اهلل عنه ))الكي  

 ( االماين(ع نفسه هواها ومتنى عىل اهلل بَ من أتْ  والعاجزُ   املوت،ا بعد نفسه وعمل مل

اهلل الذين آمنوا   )يرفع ووعدهم )  أُّيا الذين آمنوا ...( نداء ملن قال هلم سبحانه  )يا إنه نداء ترشيف من اهلل  

   ((َواهللَُّ بََِم َتْعَمُلوَن َخبِريٌ  درجاتمنكم والذين أوتوا العلم 

جيدك اهلل    نواهيه، بان بامتثال أوامره واجتناب    ، وبني غضب اهلل وقاية وحاجزااجعل بينك    ))اتقوا اهلل ..(( 

يا أمري    رأيَت أ بن كعب عن التقوى فقال:    بن اخلطاب أبَّ   ل عمرُ سأ  هناك، وقدحيث أمرك وال يراك حيث  

ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد،يف  إذا دخلَت املؤمنني   الشوك وأنت حاٍف  أين ما أضع     واٍد كثري  أجتهد 

في ليس  إال يف مكان  الدنيا كثريةقدمي  كذلك  قال:  أشواكُ   ه شوك،  تعيش شمر   األشواك  وأنت  املعايص 

حالالً، وال تتكلم بلسانك إال خريا، وال متد يدك   أذنك إالسمع  إال عىل حالل، وال تُ عنها، فال تقع عينك  

 ...    بقدمك إال يف حاللحالل، وال ترس إال اىل 

النفوس، وجاء عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل دعوة ربانية عظيمة ملحاسبة  )ولتنظر نفس ما قدمت لغد(  

األكرب عىل اهلل )َيْوَمئٍِذ    عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض

َخافَِيٌة(   ِمنُْكْم  ََتَْفى  ال  )  وتأملُتْعَرُضوَن  الكريم  لغد(،اخي  قدمت  ما  نفس  تعاىل   ولتنظر  قوله  يف  دقق 

املوت أول منازل اآلخرة، هذا  ولكنه واهلل قريب فال تدر متى يأيت    القريب فانت تراه بعيداالغد    )لغد..(  

نَُّكْم    كل  املوعود احلق الذي سيذوقه ْنَيا َواَل َيُغرَّ ُكُم احْلََياُة الده نَّ َا النَّاُس إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َفاَل َتُغرَّ الناس )َيا َأُّيه

اْلَغُروُر( كم من شخص نام فلم يفق وخرج ومل   مرض،  قوي فاضت روحه وليس به    يعد، وصحيح بِاهللَِّ 

 لدورنا .... ظة نصل فيه وطابور طويل البد وان تأيت حل ،حمتومٌ  ٌاجل

 



 

 

 

 ( من دان   )الكيسحديثومنها حتثنا عىل االستعداد له  واألحاديث جاءت عرشات اآليات هذا الغد الذي  

ا َمْن  وكان كَم قال اهلل تعاىل ))  ، البعيدة، دان نفسه غلبها وسيطر عليهاالعقل والنظرة    الكيس: صاحب َوَأمَّ

املَْْأَوى((   ِهَي  اْْلَنََّة  َفإِنَّ  اهْلََوى  َعِن  النَّْفَس  َوهَنَى  ِه  َربِّ َمَقاَم  واآلمرَخاَف  قلبه،  يف  والدين  يده  يف  هو    الدنيا 

 الدين، والدنيا هي املأمورة 

 دما يدخل احلفرةَ إذا قلت له اتق اهلل او ال تفعل كان جوابه سمعا وطاعة ومل يكن جوابه )أنا حر( وواهلل عن

لو    صاحُب  أنا حر سيتمنى  ولو كلمة  ويعلنَ   يرجع  ليلغي حريته  األرض   حلظة  لرب  عبوديته وخضوعه 

 ..ولكن فات الوقت وخرس الرهان ورسب يف االختبار  والسموات.

..(  والعاجز) نفسه  اتبع  إنساٌن ضعيف    نا يدلل بالعاجز    عربو:  من  عىل اهلل    اهلمة، يتمنى   اإلرادة، عاجزأنه 

))اال إن سلعة اهلل  وهلا ثمن    طالب،اْلنة هلا  وريد اْلنة!  ي  هلا،   ولكنه ال يعمل   األماين، ويقول: أريد اْلنة،

 اْلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات  الطريق اليها شاق فقد حفت  غالية أال إن سلعة اهلل اْلنة((

َمْت لَِغٍد َواتَّ  االمر بالتقوى مرة ثانية ألمهيتها قال   أكدُقوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َخبرٌِي بََِم َتْعَمُلوَن((  ))َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ

ُتَقاتِهِ   تعاىل ))َيا َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  ملا نزلت هذه اآلَأُّيه الصحابة عىل ركبهم من عظم ...((  ية خر 

حية   كانت  قلوهبم  األمر ألن  ا ،هذا  التقوى هذه  بقوله  وسلم  عليه  اهلل  النبي صىل  اليها  أشار  التي  لتقوى 

عمل  وهذا  تقواه  اهلل حق  يتقى  أن  من  بد  فال  وسلم  عليه  اهلل  الرشيف صىل  اىل صدره  يشري  ثالثا  هاهنا 

القلب الذي هو بمثابة امللك عىل اْلوارح وألن اْلوارح احتَمل التقصري منها وارد لكن ليست معفية من  

َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأطِيُعواالتَمس ت ُقوا اهللََّ  ...(( أسال اهلل ان جيعلنا من قوى اهلل جاء اخلطاب هلا ))َفاتَّ

ما   أقول  يكفروه  وال  نعمه  عىل  ويشكرونه  يعصوه  فال  ويعظمونه  ينسوه  فال  اهلل  يذكرون  الذي  املتقني 

 تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم وكل منا يستغفر ربه .. 
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