
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اهلل  ملاذا:  عباد  ،املغتاُب  اهلل  العبُد  يعيص  كل   ملاذا  اخلمر....الخ  وشارب  ،والزاين  ينم  ملاذا  ،والنامم  يغتاب 

 عىل انتهاك حرماته ؟؟    نيتجرؤواولئك ملاذا يعصون اهلل وملاذا 

غادر اخلوف من اهلل حقيقة قلب العبد اال ووقع هذا القلب وهذا العبد باملعايص واملآثم ،واوىل املآثم   ما  

،  الشهوات  آثامالتي يقع فيها القلب اخلايل من خشية اهلل واخلوف من اهلل واخلايل حقيقة من حمبة ومهابته  

 ))ما غادر خوُف اهلل قلب امري اال خرب اي فسد القلب((                                 قال ابو سليامن الداراين رمحه اهلل

اهلل اىل  للسالكني  جليلة  عظيمة  منزلة  اهلل  من  اخلوف  واياك  فمنزلة  نعبد  اياك  منازل  يف  بالسري  الراغبني   ،

 نستعني                                      

فا العبد  قلب  اخلوف  يسكن  مافحني  ابعَد  ما  نه  وابعَد  اهلل،  حمارم  عن  تعاىل،    يكون  اهلل  مناهي  عن  يكون 

وحمرماته سدا   اهلل  مناهي  وبني  بينه  اهلل  من  واخلشية  باخلوف  عُمر  الذي  القلب  وذلك  العبد  ذلك  فيجعل 

الصحابة فيرتك الشبهات خشية الوقع يف املحرمات كام كان  ، منيعا مبنيا من َلبِنات املراقبة واملحاسبة للنفس

رضوان اهلل عليهم فقد وصفهم احلسن ريض اهلل عنه بقوله: كانوا يدعون بينهم وبني احلرام سبعني بابًا من  

 احلالل. 

باملعايص   اشد   واآلثامفمن وقع  باهلل هم  العارفني  التعظيم الن  يعظمه حق  يقدر اهلل حق قدره ومل  مل  فانه 

                                               ألمرهستجابوا وا فأطاعوه الناس خشية هلل الهنم عرف قدر رهبم 

وانظر وتبرص معي حال املالئكة الذين قرهبم اهلل منه وجبلهم عىل الطاعة فال تصدر منهم معصية لكنهم ملا 

الرب العظيم فعرفوا من صفاته ما الكريم  عرفوا من صفات التعظيم خافوه فوصفهم    اقرتبوا من اجلليل 

وَن َيَ   :هبم بقوله ر ٍة َواملاََْلئَِكُة َوُهْم اَل َيْسَتْكِِبُ اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض ِمْن َدابه ُْم ))َوهللِهِ َيْسُجُد َما يِف السه اُفوَن َرهبه

  [سورة النحل] ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن((

َوَلًدا   مْحَُن  الره ََذ  اَّته َبنْيَ  ))َوَقاُلوا  َما  َيْعَلُم  َيْعَمُلوَن  بَِأْمِرِه  َوُهْم  بِاْلَقْوِل  َيْسبُِقوَنُه  اَل  ُمْكَرُموَن  ِعَباٌد  َبْل  ُسْبَحاَنُه 

  ]األنبياء[  َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن إاِله ملَِِن اْرَتََض َوُهْم ِمْن َخْشَيتِِه ُمْشِفُقوَن((



 

 

 

ألََرى َما الَ َتَرْوَن َوَأْسَمُع َما الَ    -إيِن    :قال َرُسوُل اهللهِ   :َأبِى َذرٍّ َرِِضَ اهللهُ َتَعاىَل َعنُْه َقاَل   وجاء يف احلديث َعنْ 

ََلَا   اَمُء))صاحت من ثقل ما عليها من ازدحام املالئكة وكثرة الساجدين منهم(( َوُحقه  َأطهِت السه َتْسَمُعوَن 

 َقلِياًل  ْدُر َمْوِضِع إِْصَبٍع إاِله َمَلٌك َواِضٌع َجْبَهَتُه َساِجًدا هللِهِ َواهللهِ َلْو َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتمْ َأْن َتئِطه َما فِيَها قَ 

َأُروَن إِ  ُعَداِت ََتْ  َعىَل اْلُفُرِش َوخَلََرْجُتْم إِىَل الصُّ
ِ
ْذُتْم بِالنَِساء     ((. ىَل اهللهِ َتَعاىَل َوَلَبَكْيُتْم َكثرًِيا َوَما َتَلذه

خلقه  بني  من  اهلل  انتخبهم  الذين  الصفوة  اولئك  قصص  ستسمع  اخلائفني  وقصص  اخلائفني  سلك  ويف 

يترص قصص كل   ولعل يف قصص سيدهم وامامهم وخريهم صفوة اخللق حممد صىل اهلل عليه وسلم ما

ا اين  اما  وسلم  عليه  اهلل  صىل  نفسه  عن  يقول  واملصطفني  يف املرسلني  يستغفر  هلل  واخشاكم  باهلل  علمكم 

  املجلس الواحد سبعني مرة وأطار اخلوف النوم من جفنه فقام حتى تفطرت قدماه وهو الذي غفر اهلل ما

 فعل اخلوف بحاله تصديقا ملقاله فعل ذلك اخلوف فعله ، تأخرتقدم من ذنبه وما  

قا  وكذلك كان اصحابه فها  اذا  البكاء من اهلل  دائم  ابو بكر  ملا هو  ، وهذا عمر  م للصالة قام وكانه خشبة 

،وهذا   يب  يغفر  مل  ان  امي  ويل  يرمحني  ان  عساه  الرتاب  عىل  خدي  ضع  وحيك  البنه  يقول  الوفاة  حرضته 

عثامن اذا وقف عىل قِب بكى ثم يقول لو اين بني اجلنة والنار وال اعلم اين اصري الخرتت ان اكون رمادا 

ه وقد بلت الدموع حليته ))يا دنيا غري غريي طلقت ثالثا فعمرك  ،وهذا عيل يقول وهو واقف يف مصال

 قصري وجملسك حقري اه من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق  

ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن    بأولئكوالقائمة تطول    االبرار اخلائفون الوجلون الذين وصفهم رهبم))إِنه اأْلَْبَراَر َيْْشَ

َعيْ  َكاُفوًرا  ُمْستَ ِمَزاُجَها  ُه  ََشُّ َكاَن  َيْوًما  َوَيَاُفوَن  بِالنهْذِر  ُيوُفوَن  َتْفِجرًيا  ُيَفِجُروهَنَا  اهللهِ  ِعَباُد  هِبَا  ُب  َيْْشَ طِرًيا  نًا 

اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللهِ اَل ُنِريُد مِ  ا َوُيْطِعُموَن الطهَعاَم َعىَل ُحِبِه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا إِنه نُْكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا  إِنه

ورً  ًة َوُُسُ اُهْم َنرْضَ                                                     [االنسان ] ا ((َنَخاُف ِمْن َرِبنَا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا َفَوَقاُهُم اهللهُ ََشه َذلَِك اْلَيْوِم َوَلقه

س اخلوف من اهلل يف مواطن دون مواطن او يف معايص دون معايص ليس  فليس اخلوف دعوى عريضة ولي 

 من القران املبني    اآلياتاخلوف من اهلل ان تبكي يف رمضان واالمام يدعو دعاء القنوت او يقرا بعض 

انام اخلوف صفة وحال يتصف هبا ويلتزم هبا اخلائف من اهلل فتحمله عىل  االنتهاء عام هنى لذلك مل يتصف 

ا إن  هبا  أال إن سلعة اهلل غالية أال  املنزل  بلغ  الذين اصفاهم اهلل من خلقه ))من خاف أدلج ومن أدلج  ال 

 سلعة اهلل اجلنة((    



 

 

فاذا ما اغلقت االبواب وخلوت بنفسك ودعتك نفسك ملعصية اهلل فهنا امتحن حقيقة ادعائك اخلوف        

بظ اهلل  يظله  سو  الذي  ذلك  بحال  وقارن حالك  اهلل  دعته  من  ))ورجل  ظله  اال  ظل  ال  يوم  ذات    امرأةله 

 منصب ومجال فقال اين اخاف اهلل(( 

نقية فينال االجر العظيم    بيضاءفاخلوف واخلشية تطهر العبد من الذنوب ليلقى اهلل كام والدته امه صفحته  

ُْم بِاْلَغْيِب ََلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْج  ِذيَن َيَْشْوَن َرهبه ُه َعلِيٌم بَِذاِت  من اهلل ))إِنه اله وا َقْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا بِِه إِنه ٌر َكبِرٌي َوَأُِسُّ

ُدوِر َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللهطِيُف اخْلَبِرُي((     [امللك]الصُّ

فكن من اخلائفني املالزمني لصفة اخلوف اين ما حل وحيثام نزل او ادعيها فقط امام اخللق دون اخلالق لكن 

الصدور                                          هذه  ومكنونات  الصدور  بذات  عليم  انه  لك  يقول  الكريم  الرب  هذا 

اخلوف من اهلل وخشيته حمرقة للذنوب ))عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم : 

حني حرضه املوت يا بني أي أب كنت لكم    كان فيمن كان قبلكم رجل رغسه))اعطاه(( اهلل ماال فقال لبنيه

فقالوا خري أب فقال إن أباكم مل يبتئر عند اهلل حسنة وإن قدر عيل عذبني فإذا أنا مت فخذوين فأحرقوين ثم 

اذروين يف البحر لعل أضل ريب ففعلوا به ذلك فجمعه اهلل كام هو فقال ما محلك عىل ما فعلت قال خشيتك 

 يا رب فغفر اهلل له  

اهل اجلنة ))َوَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعىَل    ييعن  ف من اهلل سبب من اسباب االمن والنجاة يف االخرة  قال تعاىل اخلو

السه  َعَذاَب  َوَوَقاَنا  َعَلْينَا  اهللهُ  َفَمنه  ُمْشِفِقنَي  َأْهلِنَا  يِف  َقْبُل  ُكنها  إِنها  َقاُلوا  َيَتَساَءُلوَن  ِمْن  َبْعٍض  ُكنها  ا  إِنه َقْبُل ُموِم  

ِحيُم((  ُه ُهَو اْلَِبُّ الره    [الطور]َنْدُعوُه إِنه

ىف   يال أمجع لعبدى أمنني وال خوفني إن هو أمنن  وجاليل  ختاما جاء يف احلديث القديس ))قال اهلل وعزيت 

 (( يىف الدنيا أمنته يوم أمجع عباد ي وإن هو خافن يالدنيا أخفته يوم أمجع عباد 

 

 

 هلل يل ولكم ... اقول هذا القول واستغفر ا 

 

 

     


