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الخوف:
مفهومه:

ُيَّوُِف  ۡيَطُٰن  ٱلشَّ َذٰلُِكُم  (إِنََّما  تعاىل:  قال  العظيمة،  القلبية  العبادات  من  اهللا  من  واخلوف 
وجوب  اآلية  هذه  ويف   ،[١٧٥ عمران:  [آل   (١٧٥ ۡؤِمنَِي  مُّ ُكنُتم  إِن  وََخافُوِن  َتَافُوُهۡم   َ فَ ۡوِلَآَءهُۥ 

َ
أ

اخلوف من اهللا وحده، والتأكيد عىل أنه من لوازم اإليامن؛ فعىل قدر إيامن العبد يكون خوفه 
من اهللا.

ِيَن  (َوٱلَّ اآلية:  هذه  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ”سألت  قالت:  عنها،  اهللا  ريض  عائشة  املؤمنني  أم  وعن 
بنت  يا  ال  قال:  ويرسقون؟!  اخلمر  يرشبون  الذين  أهم  وَِجلٌَة)؛  قُلُوُبُهۡم  وَّ َءاتَواْ  َمآ  يُۡؤتُوَن 
منهم“ يقبل  ال  أن  خيافون  وهم  ويتصدقون  ويصلون  يصومون  الذين  ولكنهم  الصديق، 

(رواه الرتمذي)

دواعي الخوف من اهللا:
فَۡوقِِهۡم) . ١ ّمِن  َربَُّهم  وصفاته،(َيَافُوَن  وبأسامئه  به  لعلمهم  وتعظيمه  وعز  جل  اهللا  إجالل 

[النحل: ٥٠].

اخلَوف أن يكون مَصريه إىل ما يَكره، من العذاب األليم يف النار وبِئس املصري.. ٢
وقدرته . ٣ عليه  واطالعه  اهللا  لعلم  إدراكه  مع  عليه  التي  الواجبات  اه  جتِ بالتقصري  شعوره 

ظمة من عيص سبحانه. در النظر إىل عَ ر املعصية بِقَ غَ عليه، وعدم النظر إىل صِ
اهللا . ٤ عَىص  ملن  والتهديد  بالوعيد  ء  املَيلِ سبحانه  اهللا  الم  كَ بُّر  تَدَ

ه، وتَرك النُّور الذي أُرسل إِليه. عِ ض عن رشَ رَ وأَعْ
تدبر كالم اهللا ورسوله والنظر يف سريته ملسو هيلع هللا ىلص.. ٥
التفكر يف عظمة اهللا جل وعز؛ فإنه مَن تفكر يف ذلك يقع عىل . ٦

صفات اهللا جل جالله وكربيائه، ومن شهد قلبه عظمة اهللا 
ُ َنۡفَسُهۥ) [آل عمران: ٢٨]، َّ رُُكُم ٱ تعاىل علم شأن حتذيره فخاف اهللا ال حمالة، قال: (َوُيَحّذِ

َمَٰوُٰت  ۡرُض َجِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوٱلسَّ
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ َوٱۡل َّ  وقال جل وعز: (َوَما قََدُرواْ ٱ

ُٰتۢ بَِيِمينِهِ) [الزمر: ٦٧]. َمۡطوِيَّ

ُ َنۡفَسُه) [آل عمران: ٣٠] َّ رُُكُم ٱ (َوُيَحّذِ

 الخوف من ا�
 يستلزم العلم به،
 والعلم به يستلزم
 خشيته، وخشيته
تستلزم طاعته.
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منه: . ٧ مفر  ال  وأنه  وشدته،  املوت  يف  التفكر 
وَن ِمۡنُه فَإِنَُّهۥ ُمَلٰقِيُكۡم) ِي تَفِرُّ (قُۡل إِنَّ ٱلَۡمۡوَت ٱلَّ
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  اهللا،  من  اخلوف  يوجب  فهذا   ،[٨ [اجلمعة: 
ما ذكره  فإنه  اللذات (املوت)؛  هادم  ذكر  ”أكثروا 
يف  وال  عليه،  وسعه  إال  العيش  من  ضيق  يف  أحد 

سعة إال ضيقه عليه“ (رواه الطرباين).
التفكر فيام بعد املوت، ويف القرب وأهواله، قال ملسو هيلع هللا ىلص: . ٨

”كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تزهد 
يف الدنيا وتذكر اآلخرة“ (رواه ابن ماجه)، وعن الرباء 
فجلس  جنازة،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  مع  ”كنا  قال: 
عىل شفري القرب، فبكى حتى بلّ الثر، ثم قال: يا 
جل  وقال  ماجه)،  ابن  وا" (رواه  فأعدّ هذا  ملثل  إخواين 
 َّ يَۡوٗما  َربَُّكۡم َوٱۡخَشۡواْ  َها ٱلَّاُس ٱتَُّقواْ  يُّ

َ
أ وعز: (َيٰٓ

َ َمۡولُوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِلِهِۦ  َيۡزِي َواِلٌ َعن َوَلِهِۦ َو
ۡنَيا  ٱلُّ َيٰوةُ  ٱۡلَ نَُّكُم  َتُغرَّ  َ فَ  ۖ َحّقٞ  ِ َّ ٱ وَۡعَد  إِنَّ  اۚ  َشۡي ًٔ

ِ ٱۡلَغُروُر ٣٣) [لقامن: ٣٣].  َّ نَُّكم بِٱ َ َيُغرَّ َو
حيقرها . ٩ التي  الذنوب  حمقرات  عاقبة  يف  التفكر 

الناس، وقد مثلها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوم نزلوا بطن واد، 
فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى مجعوا ما أنضجوا 
به خبزهم، وهناك ارتباط بني األعواد وإيقاد النار، 
وبني الذنوب وما تسبب من نضج جلود العصاة: 

(ُكََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم) [النساء: ٥٦].
بموت . ١٠ التوبة  وبني  بينه  حيال  قد  أنه  العبد  يعلم  أن 

تعاىل:  قال  تنفع،  ال  حينها  احلرسة  وأن  مفاجئ، 
ٱرِۡجُعوِن  َرّبِ  قَاَل  ٱلَۡمۡوُت  َحَدُهُم 

َ
أ َجآَء  إَِذا   ٰٓ (َحتَّ

ةِ) ٩٩) [املؤمنون: ٩٩]، وقال: (َوأَنِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱۡلَۡسَ
[مريم: ٣٩].

(ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة . ١١ تعاىل:  قال  اخلامتة،  سوء  يف  التفكر 
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يَۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأَۡدَبَٰرُهۡم) [األنفال: ٥٠].
َمَع . ١٢ َنۡفَسَك  (َوٱۡصِبۡ  وعز:  جل  قال  اهللا؛  من  ا  وخوفً خشيةً  يكسبونك  ا  أناسً جتالس  أن 

ِيَن يَۡدُعوَن َربَُّهم بِٱۡلَغَدٰوةِ َوٱۡلَعِشِّ يُرِيُدوَن وَۡجَهُهۥ) [الكهف: ٢٨]. ٱلَّ
الخوف من اهللا يتعلق بأمرين:

أ – اخلوف من عذابه: الذي توعد به من أرشك معه غريه ومن عصاه وجانب تقواه وطاعته.
َنۡفَسُه)  ُ َّ ٱ رُُكُم  (َوُيَحّذِ به:  والعارفني  العلامء  خوف  وهو  اهللا:  من  اخلوف   – ب 
وعز:  جل  اهللا  قال  منه،  اخلشية  زادت  باهللا  املعرفة  زادت  وكلام   ،[٢٨ عمران:  [آل 
برهبم  معرفتهم  اكتملت  ملا  ألنه  ٢٨]؛  [فاطر:  ُؤاْ)  ٱۡلُعلََمٰٓ ِعَبادِهِ  ِمۡن   َ َّ ٱ َيَۡش  (إِنََّما 
اجلوارح. عىل  ظهر  ثم  القلب  عىل  األثر  ففاض  اخلوف،  آثروا  وصفاته  وأسامئه 

من ثمرات الخوف من اهللا:
أ- في الدنيا:

أنه من أسباب التمكني يف األرض . ١
ألنك  والطمأنينة؛  اإليامن  وزيادة 
وثقت  املوعود  لك  حصل  إذا 

ۡو َلَُعوُدنَّ ِف 
َ
أ ۡرِضَنآ 

َ
لِرُُسلِِهۡم َلُۡخرَِجنَُّكم ّمِۡن أ ِيَن َكَفُرواْ  أكثر، قال جل وعز: (َوقَاَل ٱلَّ

ۡرَض ِمۢن َبۡعِدهِۡمۚ َذٰلَِك لَِمۡن 
َ
ٰلِِمَي ١٣ َولَنُۡسِكَننَُّكُم ٱۡل وَۡحٰٓ إَِلِۡهۡم َربُُّهۡم َلُۡهلَِكنَّ ٱلظَّ

َ
ِملَّتَِناۖ فَأ

َخاَف َمَقاِم وََخاَف وَِعيِد ١٤) [إبراهيم: ١٣ـ ١٤].
حيث عىل العمل الصالح واإلخالص فيه، وعدم طلب املقابل يف الدنيا؛ فال ينقص األجر . ٢

َ ُشُكوًرا ٩ إِنَّا   نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء َو
َ  ِ َّ يف اآلخرة، قال تعاىل: (إِنََّما ُنۡطعُِمُكۡم لِوَۡجهِ ٱ

ن 
َ
ُ أ َّ ذَِن ٱ

َ
ّبَِنا يَۡوًما َعُبوٗسا َقۡمَطرِيٗرا ١٠) [اإلنسان: ٩ـ ١٠]، وقال: (ِف ُبُيوٍت أ َنَاُف ِمن رَّ

َ َبۡيٌع  َّ تُۡلِهيِهۡم تَِجَٰرةٞ َو َصاِل ٣٦ رَِجاٞل  تُۡرَفَع َوُيۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسّبُِح َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱ
بَۡصُٰر ٣٧)

َ
َكٰوةِ َيَافُوَن يَۡوٗما َتَتَقلَُّب فِيهِ ٱۡلُقلُوُب َوٱۡل يَتآءِ ٱلزَّ لَٰوةِ  قَاِم ٱلصَّ  ِ َّ َعن ذِۡكرِ ٱ

النجاة،  يريدون  للعمل؛  دفعهم  الذي  هو  وهذا  وتتقلب،  تضطرب  أي:  ٣٦]؛  [النور: 
وحيذرون اهلالك، وخيافون أن يؤتوا كتبهم بشامئلهم.

  إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع
الشهوات منها وطرد الدنيا عنها.
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ب - في اآلخرة:
قال . ١ القيامة،  يوم  العرش  ظل  يف  العبد  يكون 

ذات  امرأة  طلبته  ”..ورجل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول 
اهللا..“ أخاف  إين  فقال  ومجال؛  منصب 

بلسانه  يقوهلا  أنه  احلديث  وظاهر  البخاري)؛  (رواه 
ويرص  نفسه،  وليذكر  فعلها،  عن  املرأة  ليزجر 
املبادئ،  إعالن  بعد  يرتاجع  وال  موقفه  عىل 
عيناه..“ ففاضت  خاليًا؛  اهللا  ذكر  ”..ورجل 

(رواه البخاري)؛ اخلشية املوجبة لدمع العني تؤدي 
إىل أن النار ال متس العني يوم القيامة.

حديث . ٢ ذلك  وشاهد  املغفرة،  أسباب  من  أنه 
اهللا  رزقه  قبلكم  كان  رجال  ”أن  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي 
كنت لكم؟  أب  أي   : َ رضِ حُ ملا  لبنيه  فقال   ، ماالً
قط،  ا  خريً أعمل  مل  فإين  قال:  أب،  خري  قالوا: 
ذروين  ثم  اسحقوين،  ثم  فأحرقوين،  مت  فإذا 
يف يوم عاصف؛ ففعلوا فجمعه اهللا ، فقال: 
برمحته!!“ فتلقاه  خمافتك،  قال:  محلك؟  ما 

(رواه البخاري)، فعذره اهللا بجهله، وشفع له خوفه من ربه، وإال فالذي ينكر البعث كافر.

أدلج بلغ املنزل، أال إن . ٣ ومن  أدلج،  خاف  يوصل صاحبه للجنة ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ”من 
سلعة اهللا غالية، أال إن سلعة اهللا اجلنة“ (رواه الرتمذي).

خوفني . ٤ عبدي  عىل  أمجع  ال  األمن يوم القيامة قال اهللا تعاىل يف احلديث القُديس : ”وعزيت 
وإذا أمنني يف الدنيا أخفته يوم القيامة“  وأمنني، إذا خافني يف الدنيا أمنته يوم القيامة، 

(رواه البيهقي).

الدخول فيام وصف اهللا به عباده املؤمنني يف مثل قوله تعاىل: (إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمَي َوٱلُۡمۡسلَِمِٰت . ٥
ِٰبِيَن  َوٱلصَّ ِٰدَقِٰت  َوٱلصَّ ِٰدقَِي  َوٱلصَّ َوٱۡلَقٰنَِتِٰت  َوٱۡلَقٰنِتَِي  َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  َوٱلُۡمۡؤِمنَِي 
ئَِمِٰت  ٰٓ َوٱلصَّ ئِِمَي  ٰٓ َوٱلصَّ َقِٰت  َوٱلُۡمَتَصّدِ قَِي  َوٱلُۡمَتَصّدِ َوٱۡلَخِٰشَعِٰت  َوٱۡلَخِٰشعَِي  ٰبَِرِٰت  َوٱلصَّ
حليازهتا،  يُسعى  رشيفة  ألفاظ  فكلها   ،[٣٥ [األحزاب:  َوٱۡلَحٰفَِظِٰت)  فُُروَجُهۡم  َوٱۡلَحٰفِِظَي 

 من خاف ا� دّله الخوف على كل خير.
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ا َرزَۡقَنُٰهۡم يُنفُِقوَن  قال تعاىل: (َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ
َيۡعَملُوَن ١٧) [السجدة: ١٦]،  بَِما َكنُواْ  ۡعُيٖ َجَزآَءۢ 

َ
أ ةِ  ۡخِفَ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
أ آ  َ َتۡعلَُم َنۡفٞس مَّ ١٦ فَ

ۦۗ قُۡل  ِخَرةَ َوَيرُۡجواْ رَۡحََة َرّبِهِ ِۡل َساِجٗدا َوقَآئِٗما َيَۡذُر ٱ ۡن ُهَو َقٰنٌِت َءانَآَء ٱلَّ مَّ
َ
وقال تعاىل: (أ

ۡلَبِٰب ٩) [الزمر: ٩]، وقال: 
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ َ َيۡعلَُموَنۗ إِنََّما َيَتَذكَّ ِيَن  ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ

ُموٖن ٢٨) [املعارج: ٢٧ـ ٢٨]،
ۡ
ۡشفُِقوَن ٢٧ إِنَّ َعَذاَب َرّبِِهۡم َغۡيُ َمأ ِيَن ُهم ّمِۡن َعَذاِب َرّبِِهم مُّ (َوٱلَّ

ِف  يَُسٰرُِعوَن  َكنُواْ  ُهۡم  (إِنَّ منه:  خلوفهم  األنبياء؛  وهم  عباده،  أقرب  عىل  اهللا  وأثنى   
رهبم، خيافون  أنفسهم  املالئكة  بل   ،[٩٠ [األنبياء:  َورََهٗبا)  رََغٗبا  َوَيۡدُعوَنَنا  ٱۡلَۡيَرِٰت 

قال تعاىل: (َيَافُوَن َربَُّهم ّمِن فَۡوقِِهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن۩ ٥٠) [النحل: ٥٠].
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚ َذٰلَِك لَِمۡن َخِشَ َربَُّهۥ ٨) [البينة: ٨].. ٦ َّ الرضا من اهللا تعاىل: (رَِّضَ ٱ

خوف العارفين باهللا.
تعاىل  منه  خيافون  إهنم  إال  وعز؛  جل  باهللا  ورجائهم  عملهم  حسن  عىل  باهللا  العارفني  إن 

وخيشونه أشد ما تكون اخلشية؛ ومن أمثلة ذلك: 
يز  ـ بكائه صىل اهللا عليه وسلم وهو يصيل حتى يسمع لصدره الرشيف صىل اهللا عليه وسلم أَزِ

ل من البكاء) رواه أمحد وأبو داوود والنسائي. كأزيز املِرجَ
ـ أبو بكر  يمسك لسانه ويقول: "هذا الذي أوردين املهالك"، 

ويقول: "يا ليتني كنت شجرة تؤكل".
ا، يا  ـ عمر بن اخلطاب  يقول: "يا ليتني مل أكن شيئًا مذكورً
ا عىل جانب  ليت أمي مل تلدين"، ويقول: "لو مات مجل ضياعً
ويقول:  القيامة"،  يوم  اهللا  عنه  يسألني  أن  خلشيت  الفرات 
أهيا الناس إنكم داخلون اجلنة  يا  السامء:  من  منادٍ   ناد "لو 

ا خلفت أن أكون أنا هو“!! كلكم إال واحدً
ـ عثامن بن عفان  يقول: "وددت لو أنني لو مت مل أبعث"، 

. ا وصالةً وتالوةً وهو الذي كان يقطع الليل تسبيحً
ُموِم ٢٧)  َٰنا َعَذاَب ٱلسَّ ُ َعلَۡيَنا َوَوقَ َّ ـ أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها تقرأ قوله تعاىل: (َفَمنَّ ٱ
نَت ٱۡلَعزِيُز 

َ
ن َتۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ ُهۡم ِعَباُدَكۖ  ۡبُهۡم فَإِنَّ [الطور: ٢٧] يف صالهتا فتبكي وتبكي...(إِن ُتَعّذِ

ٱۡلَِكيُم ١١٨) [املائدة: ١١٨].
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اللففضضييللل ببببننننن عععيييييياااااضضضضضضضضضضض
ممممننننننن خخخخخخخااااااففففففف  اااللللللللهههه ململململ  يييرضرضرضرضهههه  أأأأححححدددد،،،  وووووووومممممننننننننننن   خخخخخخخخخااااااااففففففففف  غغغغغغغغغغغغغغريريريريريريريريههههههه ململململململململململململململ ييينننننننننننننننننففففففففففففففففععععععععععععععععههههههههههههههه أأأأأأأأأأأأأححححححححححححححددددددددددد

١١..ااذذككر ووععددددددد مماا ييييززززييييدددد  ححححوووففكك  ممنن اهللا تععااىلىل.....
٢٢.اذككرر ماا تتععرررففف ممنن أأسسامئه وصففااتهه سسبببببببححااااااااااااااااااااااااااانه وتتععااىلىل االلتتي جتجتجتللبب ااااخلخلخلووفف مممنننهه..

٣٣.مااذذاا يينننبببغغغييي للللللللخخائئفف ممننن اهللاهللا أن يييييييييييييفففففففففففففففففففعععععععععععلللللللللللللللللللل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مراجعة

أحكام الخوف وتنبيهاته:
١ . ْۗ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ َّ اخلشية أخص من اخلوف؛ فاخلشية ملن كان باهللا اعلم: (إِنََّما َيَۡش ٱ

إين  واهللا  َ َعزِيٌز َغُفوٌر ٢٨)[فاطر: ٢٨]، خوف مقرون بمعرفة، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ”أما  َّ إِنَّ ٱ
وصفاته  وأسامئه  باهللا  واملعرفة  العلم  قدر  وعىل  مسلم)،  له“ (رواه  وأخشاكم  هللا  ألتقاكم 

وكامله وجالله واملعرفة به يكون يكون اخلوف واخلشية.
ينشأ . ٢ فاخلوف  واإلقالع،  الندم  مع  والتوبة  والعمل  االجتهاد  عىل  حثَّ  إذا  اخلوف  ينفع 

وال  املتعال،  العظيم  الكبري  اهللا  معرفة  ومن  بالوعيد،  والتصديق  اجلناية  قبح  معرفة  من 
يتصور خوف من اهللا ال يدعوا للعمل واالجتهاد والتوبة.

نازل . ٣ مَ ل  أَجَ ن  مِ وهو  اإليامن،  مقتضيات  من  وهو  الواجبات  من  واجب  اهللا  من  اخلوف 
عىل  فرض  وهو  للقلب،  وأنفعها  الطريق 
والدنيا  املعايص  منه  ويمنع  إنسان،  كل 

والرفقة السيئة والغفلة وتبلّد اإلحساس.
 َ َّ ْۗ إِنَّ ٱ ُؤا َ ِمۡن ِعَبادِهِ ٱۡلُعلََمٰٓ َّ (إِنََّما َيَۡش ٱ

َعزِيٌز َغُفوٌر ٢٨) [فاطر: ٢٨]
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