
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 شؤم الذنوب واملعاص 

 :اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا  

من هيديه اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال  

   ه. رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسول

َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َحقَّ ُتَقاتِهِ ﴿  . ﴾ َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا َأُّيه

 : أما بعد 

فإن خري الكالم كالم اهلل، وخري اهلدي هدي رسول اهلل، ورش األمور حمدثاهتا، وكل  

 .بدعة ضاللة

نَّ   َخَلْقُت   َوَما ﴿ إن اهلل خلقنا لعبادته وطاعته قال تعاىل ْنَس   اْْلِ  ﴾لَِيْعُبُدونِ   إَِلَّ   َواْْلِ

 . دنيا واآلخرةال   يف خرس اهلل بمعصية احلكمة هذه خالف  فمن ،[56: الذاريات]

وذلك أن الذنوب ومعصية اهلل سبب لكل بالء حيس ومعنوي يف الدنيا واآلخرة، 

 . والطاعة سبب لكل فالح ونجاح يف الدنيا واآلخرة



لنتعظ  بأدلة عامة وخاصة وجمملة ومفصلة  بيان  بأوضح  الرشيعة ذلك  بينت  وقد 

 . ونعترب

اهلداية  حلرمان  سبب  ِِف َسَأْصِ ﴿  تعاىل  قال فالذنوب  وَن  ُ َيَتَكَّبَّ الَِّذيَن  آَياِِتَ  َعْن  ُف 

َيتَِّخُذوهُ  ْشِد ََل  َيَرْوا َسبِيَل الره ا َوإِْن  ِِبَ ُيْؤِمنُوا  َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة ََل  قِّ َوإِْن   اأْلَْرِض بَِغْْيِ اْْلَ

َوَكَذلَِك ُزيَِّن ﴿  [ وقال146]األعراف:    ﴾َسبِيًلا َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسبِيًلا 

بِيلِ   [37]غافر:  ﴾لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَملِِه َوُصدَّ َعِن السَّ

تعاىل   قال  أختها  تدعو  والسيئة  املعصية  إن  َب  ﴿بل  َوَكذَّ  . َواْسَتْغنَى  َبِخَل  َمْن  ا  َأمَّ

ى ُه لِْلُعِّْسَ ُ ْسنَى . َفَسنَُيِّسِّ  [ 9،10، 8]الليل:  ﴾بِاْْلُ

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشةا ﴿حلرسة قال تعاىل والذنوب سبب للضنك وا 

ا  [124]طه:  ﴾َضنْكا

وسبب لكل املصائب من األمراض والنزاع مع الزوجة واألوالد واألصدقاء وغري  

ا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِْد َأَوملََّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى َهَذ ﴿ذلك قال تعاىل  

ٍء َقِديرٌ   [165]آل عمران:  ﴾َأْنُفِسُكْم إِنَّ اَّللََّ َعََل ُكلِّ ََشْ

تعاىل   قال  الرزق  حلرمان  َعَلْيِهْم  ﴿وسبب  َلَفَتْحنَا  َقْوا  َواتَّ آَمنُوا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  َوَلْو 

ََمِء َواأْلَْرضِ   [ 96]األعراف:  ﴾َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

ْمَعاِن إِنَََّم ﴿للهزيمة واخلسارة قال تعاىل  وسبب   إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى اْْلَ

َكَسُبوا َما  بَِبْعِض  ْيَطاُن  الشَّ ُم  عمران:    ﴾اْسَتَزَّلَُّ وقال  155]آل  إِْذ  ﴿[  ُحنَْْيٍ  َوَيْوَم 



ا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأْلَْرُض بََِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتْم َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُْكْم َشْيئا 

 [25]التوبة:  ﴾ُمْدبِِرينَ 

تعاىل   قال  واملتنوعة  املختلفة  للعقوبات  ْمنَا ﴿وسبب  َحرَّ َهاُدوا  الَِّذيَن  ِمَن  فبُظْلٍم 

ِهْم َعْن َسبِيِل اَّللَِّ كَ  ْم َوبَِصدِّ اَعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت ََّلُ  [ 160]النساء:  ﴾ثِْيا

  َبْعدِ   ِمنْ   إَِلَّ  اْلكَِتاَب   ُأوُتوا الَِّذينَ   اْخَتَلَف   َوَما﴿ وسبب للتفرق واالختالف قال تعاىل

 [ 19: عمران آل] ﴾َبْينَُهمْ  َبْغياا اْلِعْلمُ  َجاَءُهمُ  َما

تعاىل   قال  ذلك  وغري  ومعيشتها  ومائها  هوائها  يف  األرض  لفساد  َظَهَر ﴿ وسبب 

ُهْم  اْلَفَس  َلَعلَّ َعِمُلوا  الَِّذي  َبْعَض  لُِيِذيَقُهْم  النَّاِس  َأْيِدي  َكَسَبْت  بََِم  َواْلَبْحِر  اْلََّبِّ  ِِف  اُد 

 [41]الروم:  ﴾َيْرِجُعونَ 

َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه ﴿ وسبب لذهاب العلم قال تعاىل  

َبَع َهَواال ا َوَلكِنَُّه َأْخَلَد إىَِل اأْلَْرِض َواتَّ ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن. َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه ِِبَ ُه شَّ

 [175]األعراف:  ﴾َفَمَثُلهُ 

ا  ﴿وسبب لتسلط احلكام عىل الشعوب قال تعاىل   َوَكَذلَِك ُنَوِّلِّ َبْعَض الظَّاملَِِْي َبْعضا

 [129]األنعام:  ﴾وا َيْكِسُبونَ بََِم َكانُ 

بل حتى اللحم ما خنز وخبث إال بالذنوب، أخرج الشيخان عن أيب هريرة ريض اهلل  

 " اللحم خينز مل إرسائيل  بنو لوَل "  قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص عنه، عن النبي 



 .إخوة اإليامن هذه بعض آثار الذنوب وشؤمها

 .أعاذنا اهلل منها وأعاننا عىل تركها

 . آليات، وخذوا العظة منها فاعتربوا هبذه ا

 أقول ما تسمعون وأستغفر اهلل يل ولكم إنه هو الغفور الرحيم 

 : اخلطبة الثانية 

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل أما بعد

  : فمن الكلامت العظيمة ما رواه ابن املبارك يف كتابه الزهد عن بالل ابن سعد أنه قال

 . ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولكن انظر إىل من عصيت

وهذه كلمة عظيمة لو استشعرناها وبني األعني جعلناها، فاتقوا اهلل يف أبصاركم،  

روا أن املوت هيجم فجأة واليوم  واتقوا اهلل يف أسامعكم، واتقوا اهلل يف ألسنتكم. وتذك

 . عمل بال حساب وغًدا حساب بل عمل

تعاىل ا  َواتَُّقوا﴿ قال    ََل   َوُهمْ   َكَسَبْت   َما  َنْفسٍ   ُكله   ُتَوّفَّ   ُثمَّ   اَّللَِّ  إىَِل   فِيهِ   ُتْرَجُعونَ   َيْوما

 [281: البقرة] ﴾ُيْظَلُمونَ 



وحرم  النار  لدخول  سبب  أهنا  للذنوب  شؤم  أعظم  أن  اجلنان واعلموا  قال    ،ان 

ا  ُيْدِخْلهُ   ُحُدوَدهُ   َوَيَتَعدَّ   َوَرُسوَلهُ   اَّللََّ  َيْعصِ   َوَمنْ ﴿ تعاىل ا  َنارا   َعَذاٌب   َوَلهُ   فِيَها  َخالِدا

 [14: النساء] ﴾ُمِهْيٌ 

 النار، وما أدراك ما النار، 

 .حرها شديد، وقعرها بعيد، والناجي منها سعيد

 .اللهم اجعلنا من الناجني

تعاىل   ُجُلوُدُهْم  ﴿قال  َنِضَجْت  ََم  ُكلَّ ا  َنارا ُنْصلِيِهْم  َسْوَف  بِآَياتِنَا  َكَفُروا  الَِّذيَن  إِنَّ 

ا َحكِيَما  َها لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب إِنَّ اَّللََّ َكاَن َعِزيزا ا َغْْيَ ْلنَاُهْم ُجُلودا  ﴾َبدَّ

َه َوُتوُبوا  ﴿وأعظم سبيل للنجاة من الذنوب وآثاِرها التوبُة قال تعاىل   ا َأيه إىَِل اَّللَِّ ََجِيعا

ُكْم ُتْفلُِحونَ   [31]النور:   ﴾املُْْؤِمنُوَن َلَعلَّ

 اللهم أنجنا من النار، 

 اللهم أنجنا من النار، 

 اللهم أنجنا من النار، 

 .اللهم أعذنا من النار، وأدخلنا اجلنان 

 


