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 التؼقى. -4

 اخلطبة األوىل 

َر بتؼقاه قؾقَب ادتؼني وجعَؾ تؼقاه شبقَؾ الـجاِة لألولني  احلؿُد هلل الذي ظؿَّ

واآلخريـ، فؿـ راَم الػقَز والػالَح ورغَب يف السالمِة والـجاِح فعؾقف لزوُم هنِج 

 ادتؼني، وشؾقِك شبقِؾ ادحسـني.

أمحُده تعاىل وأصؽُره، وأصفُد أن ال إلف إال اهلل وحده ال رشيؽ لف، وأصفد أن حمؿدًا 

 ظبده ورشقلف وخاتؿ الـبقني، أما بعد. . 

أضِقعقه، فالتؼقى وصقُة اهللِ لألولني واآلخريـ، كام قال تعاىل: ظباَد اهلل اتؼقا اهلل و

ُؼقا اهللَ﴾ اُكْؿ َأِن اتَّ ـْ َقْبؾُِؽْؿ َوإِيَّ ـَ ُأوُتقا اْلؽَِتاَب ِم ِذي ْقـَا الَّ ﴿َوَلَؼْد َوصَّ
()

ِل   وهل مـ أوَّ

ادرشؾقن يف أققاِمفؿ، كام حؽك اهللُ ظـ رشؾِف فؼال: ﴿إِْذ َقاَل ََلُْؿ َأُخقُهْؿ ما صاَح بف 

ُكقٌح َأال َتتَُّؼقَن﴾
()

وقال تعاىل: ﴿إِْذ َقاَل ََلُْؿ َأُخقُهْؿ ُهقٌد َأال َتتَُّؼقَن﴾، 
()

وقال: ﴿إِْذ  ،

َقاَل ََلُْؿ َأُخقُهْؿ ُلقٌط َأال َتتَُّؼقَن﴾
()

ْؿ ُصَعْقٌب َأال َتتَُّؼقَن﴾وقال: ﴿إِْذ َقاَل ََلُ ، 
()

، وكان 
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كبقُّـا صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يقيص هبا أصحاَبف يف ُخطبِف ومقاظظِف، فقؼقُل َلؿ: ظؾقؽؿ 

وقد أمَر اهللُ شبحاكف وتعاىل هبا كبَقف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خاصًة، فؼال  ،بتؼقى اهللِ

ِؼ اهللَ َوال  َا الـَّبِلُّ اتَّ ـَ َوادُْـَافِِؼنَي﴾شبحاكف:﴿َيا َأُّيُّ ُتطِِع اْلَؽافِِري
()

، وادطالُع لؽتاِب 

ُـّ أنَّ اهللَ  اهللِ تبارك  -يرى ويشفد بلكف شبحاكف أمَر بالتؼقى كثرًا، حتك إكـل ألط

َر وروَد األمِر بالتؼقى.  -وتعاىل  مـ حمبقباتِف، كام كرَّ
ٍ
ر األمَر بمء  مل يؽرِّ

يؿرُّ ظؾقؽ ظدٌد مـ األياِم، إال ويطُرُق شؿَعؽ األمُر  وأكت أُّيا األُخ ادبارُك ال يؽادُ 

ـَِّة  بتؼقى اهلل تعاىل، إما يف خطبِة اجلؿعِة أو غِرها مـ ادقاظِظ، أو يف قراءتِؽ لؾسُّ

شِؾ  َده وظـايَة اهللِ بف واتػاَق الرُّ َر هذا األمِر وتردُّ ِة أو الؼرآِن، وال صؽَّ أن تؽرُّ الـبقيَّ

ؿ إلقف يقجُب أن يؼَػ ظـده ادتدبرون ويتلمؾف العارفقن، فقؽشػقا يف دظقِة أققاِمف

 اهللِ وُرشؾِف بف، ويتعرفقا ظذ فضِؾ التؼقى وصػاِت أهؾِفا، ظسك 
ِ
حؼقؼَتف ورسَّ اظتـاء

 أن يؽقكقا مـ ادتَّؼني الػاِئِزيـ. 

ما خياُفف  فاتؼقا اهللَ ظباد اهللِ، واظؾؿقا أن أصَؾ التؼقى أن جيعَؾ العبُد بقـَف وبنيَ 

وحيذُره وقايًة َتِؼقف وحتِؿقف، فتؼقى العبِد لربِّف شبحاكف هل أن جيعَؾ بقـف وبني ما خيشاه 

مـ ربِّف مـ غضبِف وشخطِف وظؼابِف وقايًة بػعِؾ أوامِره وترِك كقاهقف رغبًة ورهبًة، قال 

الؾقِؾ  لقس تؼقى اهللِ بصقاِم الـفاِر، وال بؼقامِ "ظؿر بـ ظبد العزيز رمحف اهلل: 

م اهللُ وأداُء ما افسض اهلل  . ()"والتخؾقِط فقام بني ذلؽ، ولؽـ تؼقى اهللِ َتْرُك ما حرَّ
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فتؼقى اهللِ أُّيا ادممـقن لقست صعقرًا جامدًا حمبقشًا يف قؾِب العبِد، لقس لف أثٌر وال 

ـَ ظذ امتث اِل أمِر ربِّف َثَؿٌر، بؾ التؼقى هل حارٌس قائٌؿ يف أظامِق الضؿِر، حيؿؾ ادمم

وترِك هنِقِف، فؽؾُّ حركٍة وشؽقٍن ال بد فقفا مـ تؼقى احللِّ الؼققِم، فتؼقى اهلل تعاىل 

د كَػُسف أو خِػَؼ قؾُبف أو كبض ِظرُقف أو حترك حلُظف، حيتاجفا  حيتاُجفا العبُد كؾام تردَّ

ف وشؾؿ الصغُر والؽبُر والذكُر واألكثك؛ ولذلؽ كاكت وصقُة الـبل صذ اهلل ظؾق

ـٍ ومممـٍة:  ِق اهللَ حوُثام كنت» دعاذ بـ جبؾ ريض اهلل ظـف ولؽؾِّ ممم « َ اتَّ
()

. 

فاتؼقا اهللَ ظباَد اهللِ، والتزمقا رشَظف يف الُعرِس والُقرِس والػؼِر والغـك وادـشِط 

 . وادؽرِه والغقِب والشفادِة ﴿َواْظُبْد َربََّؽ َحتَّك َيْلتَِقَؽ اْلقَِؼنُي﴾

ؿ، وتؼقى اهلل  فتؼقى اهلل حيتاجفا كؾُّ أحٍد، احتاجفا ادرشؾقن يف تبؾقِغ رشالِة رهبِّ

حيتاجفا العؾامُء والدظاة لؾقفاء بام أخذ ظؾقفؿ مـ بذل احلؼِّ والصدِع بف والـصِح 

لألئؿِة واألمِة صغِرها وكبِرها ذكِرها وأكثاها، لقؽقكقا كام وصػفؿ اهللُ تعاىل: 

ٍة ُأْخِرَجْت لِؾـَّاِس﴾﴿ُكـُْتْؿ َخْرَ   ُأمَّ
()

.  

ـُ يف الؼؾِب،  وهبذا يتبنُي لـا خطُل الذيـ طـُّقا أن تؼقى اهللِ تعاىل هل الشعقُر الؽام

ُ يف الطاظاِت،  ِـّ يؼنِّ ُؾ يف صموِن اجلقارِح، فتِجُد صاحَب هذا الظ الذي ال يتدخَّ
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دارت محالقُؼ ظقـِف وفاَر الدُم  "اهللَ  اتِؼ "ويغامُر يف أكقاٍع مـ ادـؽراِت، ثؿ إذا قؾت لف: 

يف ظروِقف، وقال لؽ بؾساِن القاثِؼ ضاربًا بقده ظذ صدِره، حتك إكؽ لتخشك ظذ 

 أضالظف مـ صدة الرضب: التؼقى هاهـا ! التؼقى هاهـا ! التؼقى هاهـا! 

أريد هبا  اهلل أكز! ما أخطَر اكؼالَب ادػاهقِؿ وتبدَل األفؽاِر، إهنا واهللِ كؾؿُة حؼ  

باضٌؾ، ففؾ يصحُّ ظـد أويل العؼقِل واألبصاِر فضاًل ظـ ادتؼني األخقاِر أن يتؼؾَب 

العبُد بني ترِك القاجباِت واكتفاِك ادحرماِت، ثؿ يؽقن ممـ امتحـ اهللُ قؾقهبؿ 

التقوى »لؾتؼقى؟! ال واهللِ وألػ ال، وما أراَد الـبلُّ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ كام قال: 

ـِ ادـؼقِص،  «هاهنا ي وأصاَر إىل صدِره، ما يزُظُؿف أصحاُب هذا الػفِؿ ادغؾقِط والدِّ

َ أن أصَؾ التؼقى يف الؼؾِب، كام قال تعاىل:  إكام أراد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن يبنيِّ

ـْ َتْؼَقى اْلُؼُؾقِب﴾ َا ِم ـْ ُيَعظِّْؿ َصَعاِئَر اهللِ َفنهِنَّ ﴿َذلَِؽ َوَم
()

مـ  فنن ما يف الؼؾقِب ، 

 خٍر أو رش  ال بد وأن يـؽشَػ ظـف السُس، إما يف الدكقا أو يقَم ُتبذ الرسائُر 

 ()وإْن َخاهلا ختَفى عذ الناِس ُتعلمُ   ومهام تكن عنَد امرٍئ من َخلوقةٍ 

 أُّيا ادممـقن.

إن تؼقى اهللِ شبحاكف وتعاىل إذا اشتؼرت يف الؼؾقِب وارتسؿت هبا األققاُل 

حقاُل أثؿَرْت وأظؼبْت مـ الػضائِؾ والػقائِد والثامِر صقئًا كثرًا، بف واألظامُل واأل

 تصؾُح الدكقا واآلخرُة، داُر الؼراِر. 
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 أُّيا ادممـقن..

ـْ َيتَِّؼ ،إنَّ مـ فقائِد التؼقى وثامِرها: أهنا شبٌب لتقسِر العسِر  قال اهلل تعاىل: ﴿َوَم

ـْ َأْمِرِه ُيرْساً اهللَ ﴾ جَيَْعْؾ َلُف ِم
()

. 

وتؼقى اهلل تعاىل شبٌب لتػريِج الؽروِب، وإجياِد ادخارِج واحلؾقِل ظـد كزوِل 

 اخلطقِب.

ـْ َيتَِّؼ اهللَ جَيَْعْؾ َلُف ََمَْرجًا َوَيْرُزْقُف  وهل شبٌب لػتِح شبِؾ الرزِق، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَم

ـْ َحْقُث ال حَيَْتِسُب﴾ ِم
()

 . 
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 اخلطبة الثاكقة 

احلؿُد هلل ويل الصاحلني والصالة ظذ إماِم ادتؼني كبقـا حمؿد وآلف وأصحابف أمجعني. 

 أما بعد! فقا أُّيا ادممـقن.

ُدوا َفنِنَّ  إن تؼقى اهلل تعاىل هل خُر ما يؼُدُم بف العبُد ظذ اهللِ يقَم العرِض ﴿َوَتَزوَّ

اِد التَّْؼَقى﴾ َخْرَ الزَّ
()

. 

وثامُرها يف هذه الدكقا، أما يقَم ادَعاِد ﴿َيْقَم ال َيـَْػُع َماٌل َوال  هذه بعُض فقائِد التؼقى

ـْ َأَتك اهللََّ بَِؼْؾٍب َشؾِقٍؿ﴾ َبـُقَن * إاِلَّ َم
()

فنن تؼقى اهللِ تعاىل أظظُؿ ُجـٍَّة حيتِؿل هبا ،

 العبُد يف ذلؽ الققِم، قال ابـ الؼقؿ رمحف اهلل: 

 لووٍم به تبدو عوـاىًا جهنَّـمُ      أعظَم ُجنَّةٍ  وُخْذ من تقى الرمحنِ            

 ()فوفصُل ما بني العباِد وحيُكمُ      ويييت إلُه العـــادني لوعِده      

ل اَلُف  فتؼقى اهلل شبٌب لـجاِة العبِد مـ اَلالِك والعذاِب والسقء، قال تعاىل: ﴿َوُيـَجِّ

َؼْقا بَِؿَػاَزِِتِْؿ ال َيَؿسُّ  ـَ اتَّ ِذي َزُكقَن﴾الَّ قُء َوال ُهْؿ حَيْ ُفُؿ السُّ
()

وهل شبٌب لتؽػِر  

ْر  ـْ َيتَِّؼ اهللَ ُيَؽػِّ السقئاِت ِ ورفِع الدرجاِت والػقِز بالغرِف واجلـاِت، قال تعاىل: ﴿َوَم
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َظـُْف َشقَِّئاتِِف َوُيْعظِْؿ َلُف َأْجرًا﴾
()

ُْؿ ََلُؿْ ،  َؼْقا َرهبَّ ـَ اتَّ ِذي ـِ الَّ
ـْ  وقال تعاىل: ﴿َلؽِ ُغَرٌف ِم

تَِفا اأْلهَْنَاُر َوْظَد اهللِ ال خُيْؾُِػ اهللُ ادِْقَعاَد﴾ ـْ حَتْ َفْقِقَفا ُغَرٌف َمْبـِقٌَّة ََتِْري ِم
()

 . 

فاتؼقا اهلل ظباد اهلل، فنن تؼقى اهلل تعاىل هل أكرُم ما أرَسْرتؿ، وأظظُؿ ما ادََّخرتؿ، 

ـُ ما أطفرتؿ، وقال تعاىل: ﴿ُقْؾ َأُؤَكبِّ  ِْؿ وأزي َؼْقا ِظـَْد َرهبِّ ـَ اتَّ ِذي ـْ َذلُِؽْؿ لِؾَّ ُئُؽْؿ بَِخْرٍ ِم

ـَ اهللِ َواهللَُ  َرٌة َوِرْضَقاٌن ِم ـَ فِقَفا َوَأْزَواٌج ُمَطفَّ تَِفا اأْلهَْنَاُر َخالِِدي ـْ حَتْ ِري ِم  َجـَّاٌت ََتْ

َبِصٌر بِاْلِعَباِد﴾
()

رٌة ظديدٌة، وكػك بؼقلف: ، واآلياُت يف بقاِن مجقِؾ ظاقبِة ادتؼني كث

﴿َواْلَعاِقَبُة لِْؾُؿتَِّؼني﴾
()

 ظذ ذلؽ دلقاًل. 

دوا أُّيا ادممـقن مـ تؼقى اهلل تعاىل، فنهنا خُر زاٍد، كام قال اهلل تعاىل:  فتزوَّ

اِد التَّْؼَقى﴾ ُدوا َفنِنَّ َخْرَ الزَّ ﴿َوَتَزوَّ
()

 وال كجاة إال هبذا الزاد  

دا    إذا أىت مل ترحْل بَِزاٍد من التُّقى             والقوَت يوَم احلرِش من قد تزوَّ
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 ()وأىَّك مل ُترصْد كام كان أرصَدا         ىِدمَت عذ أن ال تكوَن كِمثلِه 

فاااتؼقا اهلل ظباااد اهلل، وتقاصااقا بقااـَؽؿ بااذلؽ، فاانن هااذا هااق شاابقُؾ ادتؼاادمني مااـ 

إىل ابـااف ظبااد اهلل: ريض اهلل ظـااف  بااـ اخلطاااب السااؾِػ الصاااحلني ادتؼااني، كتااب ظؿاار 

ـِ ظؿاَر، أماا بعاد فانت أوصاقؽ بتؼاقى اهلل " ـِ اخلطااِب إىل ظباِد اهلل با ، مـ ظؿاَر با

ؼاااه َوقاااه، وماـ أقرَضااف جاازاه، ومااـ صاَؽَره زاَده، واجعااؾ التؼااقى ُكصااَب  فنكاف مااـ اتَّ

 . ()"ظقـقؽ وجالَء قؾبِؽ

أوصااقؽ بتؼااقى اهللِ، "ـ أصااحابِف: وكتااب ظؿاار بااـ ظبااد العزيااز إىل رجااٍؾ ماا

َخااْرَت، أظاكـااا اهللُ  ـُ مااا أطفااْرَت، وأفضااُؾ مااا ادَّ فنهنااا أكاارُم مااا أرسْرَت، وأزياا

 . "وإياك ظؾقفا وأوجب لـا ولؽ ثقاهبا

لني بارَك اهلل يف أظامَِلؿ وأققاَِلؿ وأرزاِقفؿ، وفتَح ظؾقفؿ  ودا كان هذا هق شبقَؾ األوَّ

 فؿ ظذ باٍل، فؽاكقا خَر أمٍة ُأخرجت لؾـاِس، يف ديـِفؿ ودكقاهؿ. مـ اخلراِت مامل يؽـ مـ

ـِ والدكقا، والزكَة يف الرزِق والققِت والعؿِؾ، فعؾقف  ي وكؾُّ مـ أراَد الِعزَّ يف الدِّ

 بتؼقى اهلل تعاىل، فنهنا مـ أظظِؿ ما اشتـزلت بف اخلراُت واشتدفعت ادؽروهاُت. 

  قال اهلل تعاىل: ﴿َوَلْق َأنَّ 
ِ
اَمء ـَ السَّ َؼْقا َلَػَتْحـَا َظَؾْقِفْؿ َبَرَكاٍت ِم َأْهَؾ اْلُؼَرى آَمـُقا َواتَّ
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ُبقا َفَلَخْذَكاُهْؿ باَِم َكاُكقا َيْؽِسُبقَن﴾ ـْ َكذَّ
َواأْلَْرِض َوَلؽِ

()

 . 

. 

 

 

                                 


