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جناحا الدعادة

بسم هللا الرزتن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وإمام الغر احملجلني وعلى آله
وصحبه أرتعني أما بعد :
أيها األخوة يف هللا :فإن من القضايا املصريية  ،اليت خيىيتى عليتى صيتاحبها ميتن ال.يتار ققوالو يتو
يف غض يتيتجل ارب يتيتار يت يت الل يتيته ققو اليت يت اخ ل يت يت فيه يتيتا األورا  ،وثبع يتيترت فيه يتيتا األف يتيتار ،
وثدخل فيها الىيتهوات والىيتبهات  ،وأصيتبئ ف يتام ميتن ال.يتاس فيهيتا بيتني الغيتا واريتايف  ،وبيتني
إف يت يت يتراط أو ثو يت يت يتريك  ،وال و يت يت يتريك أ يت يت يتيتر يف ليت يت يتيتكا ال يت يت يت من ققإ يت يت يتيتا ضيت يت يتيتية ا يت يت يتيتو والر ا ،ثل يت يت يت
امل ي انققالل ان أسا فهمهما ف ام من ال.اس ققفليتي ميتن ميت.هل اإسيتالم أن ث ىيتبا ال.ويتوس
باألماين دون عم بال .يت ي  ،وخو ميتن ارلييت  ،واسيت عداد لييتوم الرحييت ققوليتي ميتن ميت.هل
اإسيتالم أيضيتيتاققأن يوصيتيتله ا يتيتو ميتيتن القهيتيتار إر الييتيتكس ميتيتن رزتيتيتة املليت الغويتيتار ف يتيتال يتيتريف
صد األمور ذميم  ،وما لكا ا لك يف املواليم إال بسبجل عدم فهيتم صصيتوص ا يتو والر يتا
فهما موافقا لوهم السلف الصاحل رضوان هللا ثعار عليهم ققحي.ها ث مادى ال.ويتوس يف سيتلو
ال يتيتر امل.حرف يتيتة ققواألس يتيتاليجل املل وي يتيتة  ،يق يتيتو هللا ع يت و يت   :صب يتيتك عب يتيتادي أين أص يتيتا الغو يتيتور
اليترحيم  ،وأن عيتكاه ليتو العيتكاب أليتيم  يقيتو احلسيتن البصيتري يت رزتيته هللا يت إن وميتا أهليت هم
أميتيتاين املغويتيترة حيتيتا خر يتوا ميتيتن اليتيتدصيا بغيتيتري ثوبيتيتة  ،يقيتيتو أحيتيتدلم  :إين ألحسيتيتن ال يتيتن بيتيتره ،
و كب لو أحسن ال ن ألحسن العم ) و ا بعيت
من ا كالن ) ق
أخي املبارك  :إن ا و والر ا

السيتلف  :ر يتاؤ لرزتيتة ميتن ال ث يعيته

.احان وم ي ان  ،هبما ي ري ويسري املقربون إر يت مقيتام

حممود  ،ويق ع من ر اآلخرة عقبة ؤود  ،فال يقيتود إر يترب اليترزتن  ،وروح ار.يتان ،
ميتيتع وصيتيته ألقي يت األعبيتيتا  ،يتيتري األخ يتيتا إال الر يتيتا  ،وال يصيتيتد عيتيتن صيتيتار ارحيتيتيم  ،والعيتيتكاب
األل يتيتيم م يتيتع وص يتيته حمووف يتيتا بالى يتيتهوات  ،وعجات يتيتجل الل يتيتكات إال س يتيتياط ال وي يتيتف  ،ول يتيتكل
اس يت حجل السيتيتلف أن يقيتيتوي يف الصيتيتحة .يتيتاح ا يتيتو عليتيتى .يتيتاح الر يتيتا  ،وع.يتيتد ا يتيتروج ميتيتن
ال يتيتدصيا يق يتيتوي  .يتيتاح الر يتيتا عل يتيتى  .يتيتاح ا يتيتو ،و يتيتا بعض يتيتهم  :ي.بغ يت للقل يتيتجل أن ي يتيتون
ٔ
الغالجل عليه ا و  ،فإن غلجل عليه الر ا فسد ق)
ٔ يت مدارج السال ني ٔ )٘ٔٚ/ب صر يسري ق
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صور مذرقة ومواقف رائعة
أخييي املبييارك  :دع.يتيتا ص .ق يت بكرواح.يتيتا وأحاسيسيتيت.ا ميتيتن ليتيتكا القيتيترن ققل.قيتيتف عليتيتى القيتيترن األو
قق يتيترن ارييت الورييتيتد ققل.يتيترى صيتيتورا راتعيتيتة  ،وموا يتيتف بيتيتالرة  ،وبيتيتاذج فيتيتكة يف ارميتيتع بيتيتني ا يتيتو
والر ا ققلكا صبي م حممد بن عبدهللا صلوات هللا وسالمه عليه ان يُسمع لصدره أَ ِزيٌ َ كَ ِزي ِ
الر َحى ِم ْن الْبُ َ ا ِ  رواه أبو داود  ،ويف رواييتة َ :و ِرَ ْوفِ ِيته أَ ِزييتٌ َ يتكَ ِزي ِ الْ ِم ْر َ يت ِ ققو روى ابيتن
َّ
حبان عن عل بن أه الجل ا ما ان في.ا فيتارس ييتوم بيتدر غيتري املقيتداد بيتن األسيتود ولقيتد
رأي .ا وميتا في.يتا يتاتم إال رسيتو هللا  حتيت جيتجرة يصيتل ويب يت حيتا أصيتبئ وروى مسيتلم
ِ ِ ِ
يتاعةُ َح َّيتا
يتام فَ ِ ًعيتا َخيْ َىيتى أَ ْن ثَ ُ يتو َن َّ
الس َ
يتي  فَيت َق َ
يف صحيحه أن الىم َخ َسيت َو ْ يف َزَميتن الِّ َّ.
أَثَى الْمس ِج َد فَيت َقام يصلِّ بِكَ ْوِ ِي ٍام ورُ يتوٍ وس ٍ
ص َيتالةٍ َيتك َُّ َيتا َ :
يتجود َميتا َرأَيْيتُيتهُ يَيت ْو َعلُيتهُ ِيف َ
ََُ
َ َ َُ َ ُ ُ
َْ
ِ ِ
إِ َّن ل ِيتكهِ ْاآلييت ِ
اَّ ييتُْرِسيتلُ َها ُخيَيت ِّيتو ُ ِهبيتَيتا
َحيت ٍيتد َوَال ِحلَيَاثيتِ ِيته َولَ ِيت َّيتن َّ
يتات الَّيت ِ ييتُْرِسيت ُ َّ
َ
اُّ َال ثَ ُ يتيتو ُن ل َميت ْيتوت أ َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اسيتِ ْغ َوا ِرهِ فهيتكه حيتا ا يتاتف الو يت
عبَ َادهُ فَِإ َذا َرأَيْيتُ ْم مْ.يت َها َجْيًا فَيتافْيتَعُوا إِ َر ذ ْ يت ِرهِ َوُد َعاتيته َو ْ
ققال دتر به اآليات والعيت إال أخيتك م.هيتا اليتدروس وامليتد ر  ،يقيتو هللا ثعيتار   :و يتكل أخيتك
ربيت إذا أخيتيتك القيتيترى وليت أامليتيتة إن أخيتيتكه أليتيتيم جيتيتديد ق إن يف ذليت آلييتيتة مليتيتن خيتيتا عيتيتكاب
اآلخرة 
واص ليتيتا ابيتيتن عميتيتر رضيت هللا ع.هميتيتا ذات ييتيتوم ومعيتيته رتاعيتيتة ميتيتن أصيتيتحابه إر أم امليتيتؤم.ني عاتىيتيتة
رض هللا ع.ها فقا هلا  :أخ ي.ا بكعجيتجل ميتا رأي ِيته ميتن رسيتو هللا  فب يت  ،و اليت  :يت
أمره ان عجبا  ،أثاين يف ليل حا م لده لدي  ،ا  :ذريين أثعبد لره عيت و يت
ال  :فقل وهللا إين ألحجل رب  ،وإين أحجل أن ثعبد رب ،فقام إر القربة ف وضك ومل
ي ر صجل املا  ،ام يصل فب يتى حيتا بيت حلي يته  ،سيتجد فب يتى حيتا بيت األرض ،
اض جع على .به فب ى حا إذا أثى بال يؤذصه بصالة الصيتبئ  ،يتا  :ييتا رسيتو هللا ميتا
يب ي و د غور هللا ل ذصب ما ثقدم وما ثكخر ؟ فقا  :وحي يا بال  ،وما دي.عيتين أن
أب يت و يتيتد أصيت هللا عليت يف ليتيتكه الليليتيتة   :إن يف خليتيتا السيتيتموات واألرض واخيت ال اللييت
وال.هار آليات ألو األلباب  ا  :وي ملن رألا ومل ي و ر فيها رواه ابن حبان ق
أ يت يت مض يتيتجعه  ،وصويت يت لكي يتيتك ال.ع يتيتاس ع يتيتن عي.ي يتيته  ،و يتيتام يص يتيتل ويب يت يت ققيص يتيتل ويب يت يت
ققيب من يوم ث قلجل فيه القلوب واألبصار ققمن يوم ثكل فيه مرضعة عما أرضع و
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ثضع يت ذات زتيت زتلهيتا وثيترى ال.يتاس سيت ارى وميتا ليتم بسيت ارى ول يتن عيتكاب هللا جيتديد،
فيتكين عبيتيتاد اللهيتو والغ.يتيتا ققأييتن يتيتالب الوسيتيتا وا .يتا ققأييتيتن أ ليتة الربيتيتا أييتن السيتيتالرون عليتيتى
الق.يتوات الوضيتيتاتية ققومىيتيتالدة األفيتيتالم الغربييتيتة ؟ أييتيتن السيتيتالرون عليتيتى رؤييتيتة املبارييتيتات الرياضيتيتة
؟ أييتيتن اليتيتكين ي عيتيتاملون بيتيتاحلرام ويبيعيتيتون احل يترام ؟ أييتيتن ال.سيتيتا امل يتيتات ؟ أييتيتن املور يتيتون
بالص يتيتلوات ؟ أي يتيتن ال يتيتكين يعلم يتيتون ب .يت يت و ال يتيترب يت يت وع يتيتال يف ال ل يتيتا األخ يتيتري م يتيتن اللي يت يت
ققفي.ادي سبحاصه ققل من سات فكع يه  ،ل من مس غور فكغور له ،ل من ثاب فيتكثوب
عليه
يا غاديا يف غيتيتولة وراتحا *** إر ما ثس حسن القبيتيتاتحا
و م إر م ال ختا مو وا *** يس  .ا هللا به اريت يتوارحا
يا عيتجبا م .وأص مبصر *** يف ث .ب ال ريا الواضحا
أما سلف األمة  ،وعباد لكه امللة  ،الكين صصبوا لرهبم األ دام  ،يف لي هبيم وال.اس صيام ،
خيافون املل العالم فهم :
عباد لي إذا ن اليت يتالم هبم *** م عابد دمعه يف ا د أ راه
وأسد غاب إذا صادى ارهاد هبم *** لبوا إر املوت يس جدون لقياه
ان الصديا يت رض هللا ع.ه يت ر ال ب ا ً  ،إذا رأ القرآن  ،مل ث د ثوهم را ثه من رة
ب اته رض هللا ع.هق
أما عن عمر الوارو ققعمر الكي يور م.ه الىي ان ققعمر الكي :
يه سرى على رسيه فر ا من خوفه وملو الروم ختىاه
فقد ان رض هللا ع.ه يب يت حيتا اختيتكت اليتدمو هليتا ليترى عليتى خدييته  ،فرنييت هليتا خ يتني
أسيتيتودين ميتيتن يتيترة حتيتيتدرلا  ،يقيتيتو احلسيتيتن البصيتيتري  :يتيتان عميتيتر دييتيتر باآلييتيتة ميتيتن ورده باللي يت ،
فيب حا يسقك  ،ويبقى يف البي حا يُعاد ٕ ،وخرج عمر يعيت املدي.يتة ذات ليليتة  ،فميتر
بيتيتدار ر يت ميتيتن املسيتيتلمني  ،فوافقيتيته اتميتيتا يصيتيتل  ،فو يتيتف يسيتيتمع را ثيتيته ،فق يترأ   :وال يتيتور 
ِ
ورب ال عب يتيتة ح يت ٌيتا  ،ف .يت يت ع يتيتن زت يتيتاره
ح يتيتا بل يت   :إن ع يتيتكاب رب يت لوا يتيتع  يتيتا  :س يت ٌيتم ّ
،فاسيت يت .د إر ح يتيتاتك  ،فم يت يتا ملي يتيتا  ،ر يتيتع إر م .ل يتيته  ،فم يتيترض ج يتيتهرا يع يتيتوده ال .يتيتاس  ،ال
ٕ يت الر ة والب ا البن دامة ص  ٔٙٙق
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ٖ
عبدهللاِ بن عام ِر ب ِن ربيعةَ  :رأي ُ عمر بن ا ِ
اب أخيت َك ثب.يتةً ميتن
ويقو
يدرون ما مرضه
ُ
َ َ
ُ
ِ
األرض ،فقا  :لي ين لكه ال ب.ةُ  ،لي ين مل أ ْن جي اً  ،لي أم مل ثلدين  ،لي يتين .يت ُ صسيتياً
م.سيتيتيا)ٗ و يتيتا ابيتيتن عميتيتر رض يت هللا ع.هميتيتا  :يتيتان رأس عميتيتر عليتيتى ف يتيتكي يف ِ
مرضيتيته اليتيتكي
ُ َ
ُ َ
ِ
األرض  ،فقيتا  :ويليت ووييت ُ أُميت
ضع رأسيت  ،يتا  :فوضيتعُ هُ عليتى
مات فيه فقا ْ :
٘
إ ْن مل يرزتين ره )
ييتيتا ثيتيترى ققأي ذصيتيتجل يتيتد ا رفيتيته الويتيتارو املبىيتيتر بار.يتيتة  ،حيتيتا خييتيتا يت ليتيتكا ا يتيتو وليتيتو يف
حل اثه األخرية؟ إ ا حساسية اإديان ال جتعله ييتدعو بالوييت ليته وألميته،إن مل يغويتر هللا ليته ،
ذل يت ألصيتيته يعليتيتم أن مغويتيترة هللا ورزت يتيته ال ثقيتيترن بالعم يت فحسيتيتجل  ،وليتيتو اليتيتكي يتيتان خيىيتيتى أن
ي ون نياه الرسو  مع امل.افقني ع.دما يتا البيتا ميتن أميتني سيتر رسيتو هللا  حكيويتة بيتن
اليميتيتان أن خي يت ه إن يتيتان يتيتد ذ يتيتر ميتيتن بييتيت.هم أم ال  ،وحيتيتا ع.يتيتدما أخ يت ه بكصيتيته ليتيتي ميتيت.هم مل
يوار ه ا و حا يف حل اثه األخرية
وب يتيتى أبيتيتو لرييتيترَة رض يت هللا ع.يتيته يف ِ
مرضيتيته فقي يت ليتيته  :ميتيتا يب ي يت ؟ فقيتيتا  :أميتيتا أين ال أب يت
عليتيتى دصييتيتا م ليتيتكه ول يتيتن أب يت عليتيتى بيتعيت ِيتد سيتيتوري  ،و ليت ِيتة زادي  ،وإين أمسيتيتي يف صيت ٍ
يتعود
ُ
ْ
ُْ َ
ٙ
على ٍ.ة أو صا ٍر  ،ال أدري إر أي ِهما يُؤخ ُك ه
ل يتيتكا يتيتان أسيتيتالف.ا األوات يت رتع يتوا إحسيتيتاصا وخىيتيتية قق يتيتاصوا يؤثيتيتون ميتيتا آث يتوا و ليتيتوهبم و ليتيتة ،

يقيتو احلسيتن البصيتري يت رزتيته هللا يت  :عمليتوا يت وهللا يت بال اعيتات  ،وا هيتدوا فيهيتا يت وخيتافوا أن
ثرد عليهم  ،إن املؤمن رتع إحساصا وخىية  ،وامل.يتافا رتيتع إسيتا ة وأم.يتا ) ٚويقيتو يت رزتيته هللا يت
حم يتدألا أصيتيتحابه عيتيتن ذا اري يت الورييتيتد  :وهللا ليتيتو أن ر يتيتال ميتيت .م أدر ميتيتن أدر يت ميتيتن القيتيترن
األو  ،ورأى ما رأي من السلف الصاحل ألصبئ مهموما  ،وأمسى مغموما  ،وعلم أن َّ
اجملد
م .م الالعجل  ،واجمل هد ال ار قق) ٛفماذا عسى أن صقو يف زماص.ا لكا ؟ وهللا املس عان
ق
ٖ يت الر ة والب ا ص  ٔٙٙق
ٗ يت جرح الس.ة للبغوي ٗٔ )ٖٖٚ/ق
٘ يت املر ع السابا ٗٔ )ٖٖٚ/ق
 ٙيت جرح الس.ة للبغوي ٗٔ )ٖٖٚ/ق
 ٚيت مدارج السال ني ٔ )ٕ٘ٔ/ق
 ٛيت مواعظ اإمام احلسن البصري ص  ٔٛٙرتع صاحل الىام ق
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طرق الخوف من الله تعالى وخذيته
يا ثرى يف السبي إر الوصو إر ما وص إليه السلف الصاحل من لوب مرلوة  ،وصووس
حية ققثؤألر فيها املواعظ  ،وث.وع فيها املوا ف  ،أال إن من ثل األسباب :

أوالً :أهنم استحضروا عظمة هللا ،وعلموا أصه الع يم يف مل ه وسل اصه  ،الع يم يف أنياته
وصواثه  ،الع يم يف درثه و وثه  ،الع يم يف نيعه وبصره  ،ع.دما ثغلغل لكه املعاين يف
سويدا لوهبم مل ي وصوا ي لمون ب لمة ي رلها هللا ومل يرث بوا معصية ال يرضالا هللا ،
إذ لو القاتم على صو مبا سب  ،ولكل اصوا يقولون  :ال ث .ر إر صغر املعصية
اصور وثغيَّيتَر ،
ول ن اص ر إر ع مة من ثعص
وروي أن عل بن احلسني ان إذا ثوضكَ َّ
وم ؟  ٜوثوضك م.صور بن زاذان يت
من أُر ُ
يد أن أ َ
يدي ْ
فيقا ُ  :مال فيقو ُ  :أثدرو َن بني ْ
رزته هللا يت يوما فلما فرغ دمع عي.اه ع يب حا ارثوع صوثه فقي له  :يرزت هللا
ما جكص ؟ فقا  :وأي ج أع م من جكين ؟ أريد أن أ وم بني يدي من ال ثكخكه س.ة
وال صوم ققفلعله أن يُعرض عين قفرزتا يا إهل ققرزتا ق
ثانياً :أهنم استشعروا مراقبة هللا هلم  :وأصه سبحاصه م لع على الضماتر  ،عامل بالسراتر ،

ر يجل على أعما العباد  ،يقو هللا ثعار   :إن هللا ال خيوى عليه ج يف األرض وال يف
السما [ آ عمران  ]ٙ :ويقو سبحاصه   :يعلم خات.ة األعني وما ختو الصدور [ 
غافر  ]ٜٔ :ا يف حديا عمر بن ا اب رض هللا ع.ه ال وي وفيه  :ا  :وما
اإحسان ؟ ا  : أن ثعبد هللا كص ثراه  ،فإن مل ث ن ثراه فإصه يرا احلديا رواه
الب اري ومسلم ٓٔ يقو عبدهللا بن دي.ار  :خر مع عمر بن ا اب رض هللا ع.ه إر
م ة فعرس.ا يف بع ال ريا فارمدر عليه را من ارب  ،فقا له  :يا راع  ،يعين جاة من
لكه الغ.م ؟ فقا  :إين دملو  ،فقا  :لسيد  :أ لها الكتجل ؟ ا  :فكين هللا ؟
ا  :فب ى عمر رض هللا ع.ه غدا إر اململو فاجراه من مواله وأع قه و ا  :أع ق
يف الدصيا لكه ال لمة وأر و أن ثُع ق يف اآلخرة قٔٔ ا سويان ال وري  :علي باملرا بة
 ٜيت خم صر م.هاج القاصدين البن اروزي ص ٖٗٔ ق
ٓٔ يت الو ئ ٔ )٘ٓ/ومسلم ٓ )ٜق
ٔٔ يت اص ر  :إحيا علوم الدين للغ ا ٗ )ٖٜٙ/ق
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دمن ال ختوى عليه خافية  ،وعلي بالر ا دمن ديل الوفا )ٕٔ و ا زتيد ال وي لسليمان
بن عل  :ع ين  ،فقا  :ل ن  .إذا عصي خاليا أ ..أصه يرا لقد ا رأت على أمر
ٖٔ
ع يم  ،ول ن  .ث ن أصه ال يرا فلقد ورت )
يجل
الدلر يوماً فال ثق ْ ***
إذا ما
ُ
َ
خلوت ول ْن ْ عل َّ ر ُ
خلوت َ
ِ
يغيجل
وال
َّ
حتسنب هللاَ يغو ُ ساعيت يتةً *** وال أن ما ُختويه ع.ه ُ

ثالثاً  :أهنم حاسبوا أنفسهم  :و أدر وا أن القضية ث علا هبا خ ر الىقاوة والسعادة أبد
اآلباد ؟ فكرجدوا أصوسهم إر ريا الوالح  ،و موا على أصوسهم بسلو ر الصالح
ال يغولون عن مرا بة أصوسهم حل ة واحدة  ،يقو ال.ي  : الْ َ يِّ ُ يت أي العا يت َم ْن
دا َن صَيت ْوسه وع ِم لِما بيتع َد الْمو ِ
اِّ رواه
ت َوالْ َعا ِ ُ َم ْن أَثْيتبَ َع صَيت ْو َسهُ َل َو َالا َوَدتَََّّن َعلَى َّ
َ
َ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ
ٗٔ
الرمكي
ِِ
جل صَيت ْو َسهُ ِيف الدصْيتيَا َيتْب َ أَ ْن
َا َ الرمكي َ :وَم ْع ََّن َيت ْوله َ :م ْن َدا َن صَيت ْو َسهُ يَيت ُقو ُ َ :ح َ
اس َ
ِ
ِ ِ
ِ
اسبُوا
جل يَيت ْوَم الْقيَ َامة َ ،وييتُْرَوى َع ْن عُ َمَر بْ ِن ا َْ َّاب َا َ َ :حاسبُوا أَصْيت ُو َس ُ ْم َيتْب َ أَ ْن ُحتَ َ
ُحيَ َ
اس َ
ِ ِ
ض ْاألَ ْ ِ  ،وإَِّبَا َِخيف ِْ
َ ،وثَيتَييتَُّ.وا لِْل َع ْر ِ
جل صَيت ْو َسهُ ِيف الدصْيتيَا
احل َس ُ
اب يَيت ْوَم الْقيَ َامة َعلَى َم ْن َح َ
َ َ
اس َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
جل َج ِري َ هُ
جل صيتَ ْو َسهُ َ َما ُحيَاس ُ
َوييتُْرَوى َع ْن َمْي ُمون بْ ِن م ْهَرا َن َا َ َال يَ ُ و ُن الْ َعْب ُد ثَقيًّا َح َّا ُحيَاس َ
ِم ْن أَيْ َن َم ْ َع ُمهُ َوَم ْلبَ ُسهُ ق) يقو أص بن مال  :نيع عمر بن ا اب رض هللا ع.ه
يوما  ،و د خر معه  ،حا دخ حات ا فسمع ه يقو  :وبيين وبي.ه دار ،ولو يف
بخ بخ  ،وهللا ل قني هللا يا ابن ا اب أو
و احلاتك  :عمر بن ا اب أمري املؤم.ني ٍ
٘ٔ
ُسيِّ ِد ِّ
ي َا َ  :لَِقيَِين أَبُو بَ ْ ٍر فَيت َقا َ :
األ
ة
ل
.
ح
ن
ع
صحيحه
يف
مسلم
وروى
ليعكب) .
ْ
َ
َ
ْ
َ
َْ َ
َ
اِّ َما ثَيت ُقو ُ َ ،ا َ
ف أَصْ َ يَا َحَْ .لَةُ ؟ َا َ ُ :يت ْل ُ  :صَافَ َا َحَْ .لَةُ َا َ ُ :سْب َحا َن َّ
َ ْي َ
ُ :يت ْل  :صَ ُ و ُن ِعَْ .د رسوِ َِّ
ارََِّ .ة َح َّا َ كَصَّا رأْي َع ْ ٍ
ني
اُّ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يُ َك ُِّرصَا بِالَّ.ا ِر َو ْ
صلَّى َّ
ُ
اّ َ
َُ
َ ُ
الضييتع ِ
اِّ صلَّى َّ ِ
ِ ِِ ِ
ات
اج َو ْاأل َْوَال َد َو َّ ْ َ
فَِإذَا َخَر ْ َ.ا م ْن عْ.د َر ُسو َّ َ
اُّ َعلَْيه َو َسلَّ َم َعافَ ْسَ.ا ْاأل َْزَو َ
اِّ إِصَّا لََ.يت ْل َقى ِم ْ َ َل َكا ،فَاصْ َلَ ْق ُ أَصَا َوأَبُو بَ ْ ٍر َح َّا َد َخ ْلَ.ا
فَيتِ َ.سيَ.ا َ ِ ًريا َ ،ا َ أَبُو بَ ْ ٍر  :فَيت َو َّ
ٕٔ يت إحيا علوم الدين ٗ )ٖٜٚ/ق
ٖٔ املر ع السابا ٗ )ٖٜ٘/ق
ٗٔ
يا َح َس ٌن ق
يت رواه الرمكي )ٕٜٗ٘وَا َ َ :ل َكا َح ِد ٌ
٘ٔ يت حماسبة ال.و البن أه الدصيا ص ٖٕ ق
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اِّ
علَى رسوِ َِّ
اِّ فَيت َقا َ َر ُسو ُ َّ
اُّ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ُ ،يت ْل ُ  :صَافَ َا َحَْ .لَةُ يَا َر ُسوَ َّ
صلَّى َّ
اّ َ
َ َُ
ارََِّ .ة
اِّ صَ ُ و ُن ِعَْ .د َ ثُ َك ُِّرصَا بِالَّ.ا ِر َو ْ
اُّ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َ :وَما ذَا َ ؟ ُيت ْل ُ  :يَا َر ُسوَ َّ
صلَّى َّ
َ
ِ ِِ
الضييتع ِ
ٍ ِ
ات صَ ِسيَ.ا َ ِ ًريا ،
اج َو ْاأل َْوَال َد َو َّ ْ َ
ي َع ْني فَإ َذا َخَر ْ َ.ا م ْن عْ.د َ َعافَ ْسَ.ا ْاأل َْزَو َ
َح َّا َ كَصَّا َرأْ ُ
ِ
اِّ صلَّى َّ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ومو َن َعلَى َما ثَ ُ وصُو َن
فَيت َقا َ َر ُسو ُ َّ َ
اُّ َعلَْيه َو َسلَّ َم َ :والَّكي صَيت ْوس بيَده إ ْن لَ ْو ثَ ُد ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اعةً
صافَ َحْ ُ ْم الْ َم َالت َ ةُ َعلَى فُيت ُرج ُ ْم َوِيف ُُر ُ ْم َولَ ْن يَا َحَْ .لَةُ َس َ
عْ.دي َوِيف ال ّك ْ ِر لَ َ
ات ٔٙو ا عمر بن ا اب رض هللا ع.ه  :لو صادى ٍ
ث مَّر ٍ
م.اد من السما
َو َس َ
اعةً ألََال َ َ
 :أيها ال.اس إص م داخلون ار.ة ل م إال ر ال واحدا و أن أ ون أصا لو ) ٔٚو ا
ابن أه ملي ة يت رزته هللا يت  :أدر ألالألني من أصحاب ال.ي  ، لهم خيا ال.وا
على صوسه  ،وما م.هم أحد يقو  :إصه على إديان ي ومي اتي ) ٔٛو ا احلسن البصري
 :إن الر يكصجل الكصجل فما ي.ساه  ،وما ي ا م وفا م.ه حا يدخ ار.ة ) ٜٔو ا
عدد لكا احلصى ى أن ال
أيضا  :لقد مضى بني أيدي م أ و ٌام لو أن أحدلم أصوا َ
ٕٓ
ي.جو من ع م ذل اليوم )
رابعاً  :أهنم جعلوا املوت نصب أعينهم  ،وفعلوا وصية صبيهم  يف وله  :أ روا ذ ر
ٕٔ
ِ
لاذم اللكات رواه الرمكي  ،و ان عمر بن عبدالع ي رزته هللا إذا ذُ ر ُ
املوت اص و َ
ٍ
املوت والقيامةَ  ،يب و َن حا كن
جيمع َّ ليلة الوقها َ  ،في كا رو َن َ
اص َ
واض ال ِري  ،و ان ُ
لجل فيها فرحا
بني أيديهم .ازًة ا
فضئ ُ
املوت الدصيا  ،مل ير ْ لكي ٍّ
احلسن البصري َ :
ُ
ِ
ِ
ِ
رتيع ما فيها ) ا العلما :
 ،وما أَل َم عب ٌد لبَهُ ذ َر املوت إال َ
صغُرت الدصيا ولان عليه ُ
ِ
ويكلجل الور َح بالدصيا  ،ويهون
القلجل القاس ،
لني
ثك ُر املوت يرد ُ عن املعاص  ،ويُ ُ
ُ
َ

 ٔٙيت رواه مسلم ور مه ٓ٘ )ٕٚق
 ٔٚيت ال ويف من ال.ار ص  ٔٚق
 ٔٛيت ف ئ الباري ٔ )ٜٔٓ/ق
 ٜٔيت ال لد لإلمام أزتد ص  ٖٖٛق
ٕٓ يت ال لد البن املبار ص ٔ٘ ق
ٕٔ يت رواه الرمكي  )ٕٖٔٚو ا  :لكا حديا حسن صحيئ غريجل ق
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املصاتجل فيها ) ٕٕويقو احلسن البصري يت رزته هللا يت  :أيها ال.اس  :لو ثوعد م خملو
َ
ٖٕ
مبوت  ،ملا اس قر ب م القرار  ،ف يف بوعد مل امللو  ،واحل الكي ال ديوت ؟ )

الدود و س ه  ،فاصعقدت لوهبم
خامساً  :أهنم تذكروا القرب وظلمته  ،واللحد وضم ه  ،و َ
من خو هللا  ،وثو  .صووسهم على مالزمة حدود هللا وحمارمه ق عن لاصئ مور ع مان
َّار فَ َال
ف َعلَى َيت ٍْ بَ َ ى َح َّا يَيتبُ َّ ِحلْيََهُ فَِقي َ لَهُ  :ثُ ْك َ ُر ْ
ا  َ :ا َن عُ ْ َما ُن إِ َذا َوَ َ
ارََّ.ةُ َوالُ .
اِّ َ ا َ  :إِ َّن الْ َقْبيتر أ ََّو ُ َمِْ ٍِ .م ْن َمَ.ا ِزِ ْاآل ِخرةِ
ثَيتْب ِ َوثَيتْب ِ ِم ْن َل َكا ؟ فَيت َقا َ إِ َّن َر ُسوَ َّ
َ
َ
َجد ِمْ.هُ َا َ َوَا َ َر ُسو ُ
فَِإ ْن َذمَا ِمْ.هُ فَ َما بَيت ْع َدهُ أَيْ َس ُر ِمْ.هُ َ ،وإِ ْن َملْ يَيتُْ .ل ِمْ.هُ فَ َما بَيت ْع َدهُ أ َ
ٕٗ
اِّ َ : ما َرأَيْ ُ َمًَْ .را َك إَِّال الْ َقْبيت ُر أَفْ َ ُع ِمْ.هُ رواه الرمكي
َّ
و ان ي يد الر اج يقو ل.وسه  :وحي يا ي يد من ذا يصل ع .بعد املوت ؟ من ذا
يصوم ع .بعد املوت ؟ من ذا يرضى ع .بعد املوت ؟ يقو  :أيها ال.اس أال ثب ون
املوت موعده ققوالق بي ه  ،وال رى فراجه ،
وث.وحون على أصوس م با حياث م ققمن ُ
ٕ٘
والدود أصيسه  ،ولو مع لكا ي .ر الو األ قق يف ي ون حاله ؟ يب رزته هللا )
ق
سادساً :أهنم تذكروا يوم القيامة  ،يوم احلساب وار ا  ،يوم ث اير الصحف قفآخك ابه

بيم.ه  ،وآخك ابه بىماله أو من ورا أهره ققوثك روا ال.ار وحرلا ققوار.ة وصعيمها روى
املوت املوت
عن عل بن أه الجل رض هللا ع.ه أصه ا يف خ ب ه  :يا عباد هللا َ :
معقود ب.واصي م ،
فلي م.ه فوت  ،إن أ م م له أخك م  ،وإن فررمت م.ه أدر م  ،املوت
ٌ
فال.جاةَ ال.جاة … فإن ورا م البا ح ي ا ولو الق  ،أال وإن الق روضة من رياض ار.ة
 ،أو حورةٌ من حور ال.ريان  ،أال وإصه ي لم يف يوم ألالث مرات فيقو  :أصا بي ال لمة
 ،أصا بي ُ الوحىة  ،أصا بي ُ الديدان  ،أال وإن من ورا ذل اليوم يوماً أجد من ذل اليوم
يىيجل فيه الصغري  ،ويس ر فيه ال بري  :وثرى ال.اس س ارى وما لم بس ارى
 ،يوما
ُ
ٕٕ يت ال ك رة للقر ي ص  ٕٔ-ٔٚق
ٖٕ يت مواعظ اإمام احلسن البصري ص ٘ ٔٛق رتع صاحل الىام ق
ٕٗ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
فق وحس.ه األلباين يف املى اة
يت رواه الرمكي  )ٕٖٓٛو ا َ :ل َكا َح ِد ٌ
وس َ
يجل َال صيتَ ْع ِرفُهُ إَّال م ْن َحديا ل َىام بْ ِن يُ ُ
يا َح َس ٌن َغ ِر ٌ
واص ر  :صحيئ ارامع الصغري ٕ )ٛ٘/ق
ٕ٘ يت ال ك رة للقر ي ص  ٜق
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ول ن عكاب هللا جديد  ) و ا أبو الدردا رض هللا ع.ه  :إن أجد ما أخا ُ على
ِ
ِ
ِ
يف عمل فيما علم َ ؟ و ان
يوم القيامة أن يقا َ  :يا أبا الدردا د َعلم َ ف َ
صوس َ
يقوً  :لو ثعلمون ما أص م ال ون بعد ِ
املوت ملا أ ل ُم عاماً على جهوة  ،وال جرب م جراباً
ِ
الصعيد ثضربون صدور م وثب ون
على جهوةٍ وال دخل م بي اً ثس لون فيه  ،و ر ُم إر
ثعضد ثؤ ُ ) و ان عبدهللا بن جداد إذا دخ الوراش
لوددت أين ججرةٌ ُ
على أصوس م  ،و ً
ي قلجل على فراجه ال يكثيه ال.وم فيقو  :اللهم إن ال.ار أذلب مين ال.وم  ،فيقوم فيصل
حا يصبئ ق و ان سعيد بن املسيجل يُ ر أن يقو يف للسه  :اللهم سلَّم سلم  ،و ي
ِ
ِ
وث.ئ عن
وحرسا إذا صلَّي َ َّ ،
لعمر ب ِن عبدالع ي ِ  :لو عل َ على عام َ أمي.اً ال ثُغ ا ُ ً ،
َ
ٕٙ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؤم ْن خويف
ثعلم أين أخا ُ يوماً دون يوم القيامة فال ثُ ّ
ال اعون ا  :اللهم إن ُ َ .

ثمرات الخوف من الله تعالى
أوالً  :اخلوف من هللا يدعك آمناً مطمئناً من الو األ
و   :ال حي م الو األ ث لقالم املالت ة لكا يوم م الكي  .م ثوعدون [ 
األصبيا  ]ٖٔٓ:ويقو سبحاصه   :من ا باحلس.ة فله خري م.ها ولم من ف يوم ك
آم.ون [ ال.م  ]ٜٛ:ق ا بع السلف  :إن هللا ال جيمع للمر بني خوفني وال أم.ني
أمن هللاَ وم َره  ،وعقابَه يف الدصيا ،
 ،فإن خا هللا يف الدصيا أم.ه هللاُ يوم القيامة  ،وإن َ
التا قق)
جيمع ا َ
أخافه هللا يوم القيامة  ،يوم ُ
يوم القيامة  ،يقو هللا ع

ثانياً  :اخلوف من هللا جيعلك يف ظل الرمحن يوم ال ظل إال ظله :
ِ
ِ
صلَّى َّ
اُّ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َا َ َ :سْبيت َعةٌ
َّي َ
روى الب اري ومسلم من حديا أَه ُلَريْيتَرةَ َع ْن الِّ .
ِ
اّ ِيف ِألِّ ِه ييتوم َال ِأ َّ إَِّال ِأله …ور َلَبْه امرأَةٌ َذات مِْ .
صٍ
جل َو َرتَا ٍ فَيت َقا َ إِِّين
َْ َ
يُ ل ُه ْم َُّ
ُ َ
ُ ََ ُ ٌ َ ُ ْ َ
ٕٚ
اّ ققور ذَ َ ر َّ ِ
اَّ َخاليًا فَيت َو َ
أَ
اض ْ َعْييتَ.اهُ
َخا ُ ََّ َ َ ُ ٌ َ
ثالثا  :اخلوف من هللا يورثك األمن والنصرة يف الدنيا  :يقو هللا ثعار   :و ا الكين
وروا لرسلهم ل .ر  .م من أرض.ا أو ل عودن يف مل .ا فكوح إليهم رهبم ل.هل ن ال املني ق
 ٕٙيت سرية عمر بن عبدالع ي البن اروزي صٕ ٔٙق
 ٕٚيت رواه الب اري ٓ )ٙٙومسلم ٖٔٓٔ) ق
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ول.س  ..م األرض من بعدلم ذل ملن خا مقام وخا وعيد [ إبراليم -ٖٔ :
ٗٔ] ا عمر بن عبدالع ي  :من خا هللا أخا هللا م.ه ج  ،ومن مل خيف هللا
خا َ من ج ) ٕٛو ا حي بن معاذ الرازي  :على در حب هلل حيب ا لا ،
وعلى در خوف من هللا  ،يهاب ا لا )  ٕٜو ا الوضي بن عياض رزته هللا  :إن
خو هللا مل يضر أحد  ،وإن خو غري هللا مل ي.وع أحد ) ٖٓ و ا أبو سليمان
خري يف الدصيا واآلخرة ا و من هللا ع و ،و لجل لي فيه
الداراين  :أص
ٖٔ
خو فهو خرب )
رابعاً :اخلوف من هللا يورثك الفوز باجلنة والنجاة من النار  :يقو هللا ثعار   :وأما من
خا مقام ربه و ى ال.و عن اهلوى ق فإن ار.ة ل املكوى [ ال.ازعات ]ٗٔ-ٗٓ:
يقو ابن ري يت رزته هللا يت يف ثوسريه  :أي خا القيام بني يدي هللا ع و وخا
ح م هللا فيه و ى صوسه عن لوالا وردلا إر اعة مواللا  فإن ار.ة ل املكوى  أي
م.قلبه ومصريه ومر عه إر ار.ة الويحا ) ويقو هللا ثعار   :وملن خا مقام ربه  .ان
فبكي آال رب ما ث كبان [ الرزتن  ]ٗٚ-ٗٙ:يقو ابن عباس رض هللا ع.هما :
ق ّ
وعد هللا املؤم.ني الكين خافوا مقامه وأدوا فراتضه ار.ة ) ٕٖ ق
و روى الرمكي من حديا أه لريرة رض هللا ع.ه ا  :ا رسو هللا  : من خا
ٖٖ
أدجل  ،ومن أدجل بل امل .إال أن سلعة هللا غالية  ،إال إن سلعة هللا ار.ة
ِ
ف َِجت ُد َ ؟
اب َوُل َو ِيف الْ َم ْوت فَيت َقا َ َ ْي َ
وعن أص رض هللا ع.ه أن ال.ي َ د َخ َ َعلَى َج ٍّ
اّ وإِِين أَخا ُ ذُصُ ِوه  ،فَيت َقا َ رسو ُ َِّ
اِّ يا رسوَ َِّ
اُّ َعلَْي ِه
صلَّى َّ
اّ أِّ
َين أ َْر ُ و ََّ َ ّ َ
اّ َ
َُ
َا َ َ :و َّ َ َ ُ

 ٕٛيت جعجل اإديان للبيهق ٖ )ٕٓٙ/ق
 ٕٜيت جعجل اإديان للبيهق ٖ )ٕٜٓ/ق
ٖٓ يت ال ويف من ال.ار البن ر جل ص  ٔٙق
ٖٔ يت ال ويف من ال.ار ص ٕٕٔ ق البن ر جل ق
ٕٖ يت ال ويف من ال.ار ص  ٚق
ٖٖ رواه الرمكي ٕٓ٘ٗ) و ا  :لكا حديا حسن غريجل  ،وصححه احلا م ٗ )ٖٓٛ-ٖٓٚ/ووافقه الكلي ق

( ) 11

جناحا الدعادة

وسلَّم َ :ال َجيَ ِمع ِ
ان ِيف َيت ْل ِ
اُّ َما يَيت ْر ُ و َو َآمَ.هُ ِدمَّا
جل َعْب ٍد ِيف ِم ْ ِ َل َكا الْ َم ْو ِ ِن إَِّال أ َْع َاهُ َّ
ْ َ
ََ َ
ٖٗ
َخيَا ُ
خامس ييا  :اخل ييوف م يين هللا جيعل ييك تنج ييو بنفس ييك وروح ييك م يين م الي ي اهل ييو  ،ودرو
املهال ييك وال ييرد  :يتيتا إبيت يتراليم ب يتيتن س يتيتويان  :إذا سيت يت ن ا يتيتو القل يتيتجل أح يتيتر مواض يتيتع
الىهوات م.يته  ،و يترد اليتدصيا ع.يته ) ٖ٘ يقيتو جيتيخ اإسيتالم ابيتن ثيمييتة يت رزتيته هللا يت  :ا يتو
احملمود  :ما حج عن حميتارم هللا ) ٖٙو يتا أبيتو حويت  :ا يتو  :سيتراج يف القليتجل يبصيتر
ٖٚ
بيتيته ميتيتا فييتيته م يتيتن ا يتيتري والى يتيتر ) و يتيتد روى مال يت يف املو يتيتك وغيتيتريه أن عميتيتر خ يتيترج ذات ليليتيتة ي يتيتو
باملدي.ة  ،و ان يوع ذل

رياً إذ مر بامرأة من صسا العرب مغلقة باهبا  ،ثقو :

وأر ين أن ال ضجيع أالعب يتيته
أزور اصبه
ث او لكا اللي و ّ
بدا مرا يف ألمة اللي حا بيتيته
أالعبه يتورا و ورا كبيتا
ل يف احلىا ال حي ويه أ ارب يتيته
يسر به من ان يلهو بقربيته
ل.ق من لكا السرير واصبيتيته
فوهللا لوال هللا ال ج غريه
بكصوس.ا ال يور الدلر يتاثب يتيته
ول .ين أخىى ر يبا مو يتال

ٖٛ

وإ رام بعل أن ث.ا م يترا بيتيته
خمافة ره واحليا ييتصيتدين
فهكه املرأة ام .ع من ارث اب الواحىة بسبجل ثقوى هللا ثعار  ،وا و م.ه سبحاصه وثعار ق
سادساً :اخلوف من هللا جيعلك تشف على اخلل :

ولكه صوة األصبيا لهم اصوا حيكرون يتومهم ميتن عيتكاب هللا وخييتافون عليتيهم ميتن ذليت  ،فهيتكا صيتوح علييته

السيتيتالم يقيتيتو لقوميتيته   :إين أخيتيتا عليتيتي م عيتيتكاب ييتيتوم ع يتيتيم [ األع يترا  ]ٜ٘ :و يتيتا جيتيتعيجل علييتيته
السالم   :إين أخا علي م عكاب ٍ
يوم حميك  [ لود  ]ٛٗ:ولكا خلي الرزتن إبيتراليم علييته السيتالم
يقو لوالده   :يا أب أين أخا أن ديسيت عيتكاب ميتن اليترزتن ف يتون للىيتي ان ولييتا [ ميتر -ٗٗ :
ٗ٘] ول كا الصاحلون من عباد هللا خيافون على أ وامهم من عكاب هللا وم ره يقو هللا ثعيتار   :و يتا

ٖٗ
يجل ق و ا ال.ووي  :إس.اد حسن  ،وحس.ه األلباين  ،صحيئ ابن ما ه
يت رواه الرمكي ور مه ٖ )ٜٛوَا َ َ :ل َكا َح ِد ٌ
يا َح َس ٌن َغ ِر ٌ
 )ٖٖٗٙولو يف الصحيحة ٔ٘ٓٔ) ق
ٖ٘ يت بصاتر ذوي ال ميي ٕ )٘ٚٚ/ق
 ٖٙيت املر ع السابا ٕ )٘ٚٚ/ق
 ٖٚيت املر ع السابا ٕ )٘ٚٚ/ق
 ٖٛاص ر  :ثوسري ابن ري ع.د آية البقرة ر م  ٕٕٚق
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الكي آمن يا وم إين أخا علي م م يوم األح اب م دأب يتوم صيتوح وعيتاد وذتيتود واليتكين ميتن بعيتدلم
وما هللا يريد ألما للعباد ق ويا وم إين أخا علي م يوم ال .اد [ غافر ]ٖٕ-ٖٓ:ق
سابعاً  :اخلوف من هللا دليل على كمال إميانك وحسن إسالمك

يقيتيتو هللا ثعيتيتار يف وصيتيتف األب يترار   :يوفيتيتون بال.يتيتكر وخييتيتافون يوميتيتا يتيتان جيتيتره مس يت ريا [ اإصسيتيتان ]ٚ:
ويقيتيتو هللا ثعيتيتار يف وصيتيتف امليتيتؤم.ني   :ث جيتيتان .يتيتوهبم عيتيتن املضيتيتا ع ييتيتدعون رهبيتيتم خوفيتيتا و معيتيتا ودميتيتا
رز .الم ي.وقون [ السجدة  ]ٔٙ:و ا سبحاصه   :يف بيوت أذن هللا أن ثرفيتع وييتك ر فيهيتا انييته يسيتبئ
له بالغدو واألصا ق ر ا ال ثلهيهم جتارة وال بييتع عيتن ذ يتر هللا وإ يتام الصيتالة و إي يتا ال يتاة خييتافون يوميتا
ث قلجل فيه القلوب واألبصار [ ال.ور ]ٖٚ-ٖٙ:
اللهم يسرصا لليسرى ققاللهم ارز .ا اهلدى وال قى والعوا والغَّن ققاللهم اغور ذصوب.ا وإسراف.ا يف أمرصا
ققاللهم إصا صسكل خ ىي يف الغيجل والىهادة ققسبحان رب رب الع ة عما يصوون وسالم على
املرسلني واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على صبي.ا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ق
وكتبه
محمد بن ربدالله بن صالح الهبدان

