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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 تقديم

وبعند ..الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وعلى آله وصحبه ومنن واال 

وقد تصنيبه الغللنف فني   نم , في الحياة بأمور دنيا  عن أمور دينه  اإلنسانقد ينشغل 

 ا  بوحسننا ا  وحشننر ا  وأن هنننات بع نن ا  فينسننى ان هنننات موتنن, هنن ا االنشننغال عننن ا  ننرة 

وقنند يصننل بننالمر  أحيانننا اخمننر أن ييلننل عملننه بننين الصننال  , بجنَننف أو بنننار  وجننءا   

الدنيوينف فنا ا لنم يسنتي    اخطمنا أو قد تطغنى علينه  اخمرأو قد يلتبس عليه , والسيئ 

وعننن قلبننه أدران , ر الغللننف ربننه وينننل  عننن نلسننه لبننا إلننىمننن لللتننه فيتننو  العبنند 

 اإلمنامضنل ضنالال  بعيندا والعينا  بناهلل وإن , لمعاصني وعن جوارحنه أن ناا ا, الران

ابنن ال ننيم رحمننه هللا النن   يعتبننر مننن المدرسنف الوعايننف الواعيننف التنني ت صننل لمسننا ل 

الوع  المدروسف التي تطرق ال لو  بأنامل رقراقف تتسلل الى شرايين الننلس فتجن ب ا 

 .  أو اخمر بهوتنتشل ا من براثن السو, برفق الى مصاف النلوس المطمئنف 

إن ه   التلاصيل وليرها من أضنرار الن نو  والمعاصني التني أشنار إلي نا هن ا العلنم 

لما ل نا  الُكتَّا  فآثرت أن أعيدها إلى ال اكرة أقالمالعالم من أعالم أمتنا قد لللت عن ا 

 .من أهميف بالغف في ه ا العصر وفي كل العصور 

ابن ال يم رحمنه هللا إال ان  اإلمامما  كر   ىإلأضلت بع  العناوين البسيطف  إنيومع 

والوصول إلى المنراد منع جمنال , أصل كالمه محلوظ ومصون خن فيه أدا  الغرا 

وكنأن , التأليف اخصيل ال   تشعر وأنت ت رأ أنه يياطبك عن حرص و نوف علينك 

 ولنم يبنق إال, وكأنه يحمل همك فيحءن لحءنك ويلرح للرحنك ,  نبك ي رقه ويءعجه 

 !لو استطا  -أن يسير معك في ول لك اترت ه ا ف و شر وافعل ه ا ف و  ير 

ومنن جانن  , رحم نم هللا  أسنالفنا أعنالموه ا بحق ما لمسته في كتنا  هن ا العنالم منن 

آ ننر فننان طننرق هنن ا الموضننو  لننه أهميننف بالغننف فنني ىماننننا النن   طغننى علننى النلننوس 

, فكنان ال بند منن كناب  يكنب  جماح نا , والتجرؤ على محارم هللا , وح  ال وى , ال لع

 .وإلى ما  ل ت من اجله من العبادة والت وى, لعل ا تعود إلى رشدها 
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ونسننأله سننبحانه أن يجعننل , ابننن ال ننيم  يننر الجننءا   اإلمننامأسننأل هللا تعننالى أن يجننء  

, مرضاته وهداينف المسنلمينوأن يح ق لنا فيه مرادنا من , عملنا  الصا لوج ه الكريم 

 .نعم المولى ونعم النصير  إنه
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (سبحانه)حقيقة الظن باهلل 

 وبعد.. وعلى آله وصحبه ومن واال الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول هللا

, اعتمنند ك يننر مننن الننناس ج ننال  بح ي ننف النندين اعتمنندوا علننى رحمننف هللا وعلننو  وكرمننه

فمنن , وأننه ال ينرد بأسنه عنن ال نوم المجنرمين, ف يعوا أمر  ونسنوا أننه شنديد الع نا 

 .لمعاندا اعتمد على العلو مع اإلصرار على ال ن  ف و

 .رجاؤت لرحمف من ال تطيعه من الي الن والحمق: قال معروف 

من قطع علوا  منك في الدنيا بسرقف ثالثف دراهم ال تأمن أن تكنون : ال بع  العلما وق

 .ع وبته في ا  رة على نحو ه ا

سنأل و. ف ال أ اف أن يطرحنني فني الننار وال يبنالي, نرات طويل البكا : وقيل للحسن

فوننا حتنى تكناد صنكيف ن: يا أبا سعيد: رجل الحسن ف ال وو قلوبننا ع بمجالسنف أقوامنا  ييِّ

وهللا خن تصننح  أقوامننا  ييوفونننك حتننى تنندرت أمنننا   يننر لننك مننن أن : تن طننعف ف ننال

 .تصح  أقواما  ي منونك حتى تلح ك المياوف

صنلى هللا  -سنمعت رسنول هللا : صحيحين من حديث أسامف بن ىيند قنالوقد ثبت في ال

أقتا  بطنه فيندور فتندلق , فيل ى في النار, يجا  بالرجل يوم ال يامف" ي ول -عليه وسلم

منا أصنابك : في ولنون ينا فنالن, فيطوف به أهل النار,في النار كما يدور الحمار برحا  

كنت آمنركم بنالمعروف وال آتينه : ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتن انا عن المنكرف في ول

 .وأن اكم عن المنكر وآتيه

يك نر أن  -ينه وسنلمصنلى هللا عل -كنان رسنول هللا : أ رج اخمنام أحمند فني مسنند  قنال

ينا رسنول هللا  آمننا بنك : ف لننا. يا م ل  ال لو  واخبصنار ثبنت قلبني علنى ديننك: ي ول

إن ال لو  بنين أصنبعين منن أصنابع النرحمن , وبما جئت به ف ل يياف عليناف قال نعم

 .ي لب ا كيف يشا 

يكا يننل مننالي لننم أَر م: قننال لجبريننل -صننلى هللا عليننه وسننلم -وفيننه أي ننا  أن رسننول هللا

 .ما ضحك من   ل ت النار: ضاحكا  قلف قال

تَى بِّنأَنتعَ  -صنلى هللا علينه وسنلم –قنال رسنول هللا : وفي صحي  مسلم عن أنس قال مِّ يُن ت

نت أَهتلِّ النَّارِّ  نتيِّا، مِّ بَُغ فِّني الأَهتلِّ الدُّ نبتَغف  ، ثُنمَّ يُ َنالُ ، فَيُصت يَنا ابتنَن آَدَم ، هَنلت َرأَيتنَت : نَّنارِّ صِّ
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يٌم قَلُّ ف فَيَ ُولُ  ا قَلُّف هَلت َمرَّ َ يتر   ِّ : بَِّك نَعِّ نا فِّني يَا َر و ! ال َوهللاَّ س  تَي بَأََشدو النَّناسِّ بُ ت ، َويُ ت

نت أَهتلِّ التَجنَّفِّ ال نتيَا مِّ نبتَغف ، فَيُ َناُل لَنهُ ، فَيُ دُّ بَُغ فِّي التَجنَّفِّ صِّ سنا : صت يَنا ابتنَن آَدَم، هَنلت َرأَيتنَت بُ ت

ةٌ قَلُّف فَيَ ُولُ قَلُّف هَلت  دَّ ِّ : َمرَّ بَِّك شِّ ٌس قَلُّ  يَا َر و ! ال َوهللاَّ ة  ، َما َمرَّ بِّي بُ ت ندَّ ، َوَما َرأَيتُت شِّ

 " .قَلُّ 

صنلى هللا علينه  -وفي المسند أي ا  عن البرا  بن عاى  قال بينما نحن مع رسنول هللا 

: ى قبننر يحلروننه، قننالعلن: ف قيننلَعننالَم اجتمنع هن ال : "إ  بصنر بجماعننف ف نال -وسنلم

فبدر بين أصحابه مسرعا  حتى انت ى إلنى ال بنر : فلء  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فاسنت بلته منن بنين يدينه خنانر منا يصننع، فبكنى حتنى بنل  ال نرى منن : فج ا عليه، قنال

 .    "أ  إ واني لم ل ه ا اليوم فأعد وا : دموعه، ثم أقبل علينا وقال

 

 :فأعدوا إخواني لمثل هذا

  - صننلى هللا علينه وسننلم -  نرج إلينننا رسنول هللا: "أ نرج اإلمنام أحمنند عنن برينند  قنال

هللا ورسنوله : ومن لكمف قنالوايا أي نا النناس، أتندرون منا م لني : يوما فنادى ثالث مرات

ل نم  يتنرا ى فبع نوا رجنال  ا  ينأتي م نما م لي وم لكم م ل ال نوم  نافوا عندوإ: ، ف الاعلم

ب وبه فأهوى , عدو فأقبل لين رهم و شي أن يدركه العدو قبل أن ين ر قومهفأبصروا ال

 ."ثالث مرات –أي ا الناس أتيتم 

أن الرجل رأى العدو وأراد أن ين ر قومه و شني أن يصنل إلينه العندو : معنى الحديث

فلننوح إلنني م مننن بعينند ليحنن رهم  ,في تلننه فننال يسننتطيع أن يبلننغ قومننه قنندوم العنندو إلنني م

 .وه ا م ل النبي صلى هللا عليه وسلم قومه, علي محرصا  منه  وين رهم

قنال رسنول هللا صنلى هللا علينه وسنلم إنني :" وفي المسند أي ا من حنديث أبني  ر قنال

، ما في ا موضنع ت السما  وحق ل ا أن تئلأطَّ  ,وأسمع ما ال تسمعون ,أرى مال ترون

ولبكينتم  م ل نحكتم قلنيال  علنا أ، لنو تعلمنون منأربع أصابع إال وعلينه ملنك يسن  سناجدا  

، ى الصعدات تجأرون إلى هللا تعالىوليرجتم إل: على اللرشبالنسا   وما تل  تم ك يرا  

ت منن التعن  وك نرة ت أ  أنَّنومعننى أطَّن" وهللا لوددت أني شجرة تعن  : قال أبو  ر

 .من علي ا من المال كف
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في  -صلى هللا عليه وسلم- كنا مع رسول هللا: "وفي المسند أي ا من حديث ح يلف قال

ي نغل : ، ثنم قناله فجعنل ينردد بصنر  فينهجناىة فلما انت ينا إلى ال بر قعند علنى سناقي

و الحما نل عنروق  "ا  ، ويمن  علنى الكنافر ننارفيه ضغطف تنءول من نا حما لنه الم من

 .اخن يين

 -سنلمصلى هللا علينه و-قال رسول هللا : وفي صحي  البيار  من حديث أبي سعيد قال

قندموني : كاننت صنالحف قالنتإ ا وضعت الجناىة واحتمل ا الرجال على أعناق م، فان 

ف يسنمع صنوت ا كنل شني  يا ويل ا أين ت هبون ب ا :، وإن كانت لير  لك قالتقدموني

 ".لو سمع ا اإلنسان لصعقو ,إال اإلنسان

و وسنلم تندن قنال رسنوال هللا صنلى هللا علينه: وفي مسند أحمد من حديث أبي أمامنف قنال

، تغلي من نا النرؤوس كمنا ا ك ا وك ا، ويءاد في حرهالشمس يوم ال يامف على قدر ميل

ور ويغرقون في ا علنى قندر  طايناهم، منن م منن يبلنغ إلنى كعبنه، ومنن م منن تغلي ال د

والمعننى أن . "يبلغ إلنى سناقه، ومنن م منن يبلنغ إلنى وسنطه، ومنن م منن يلجمنه العنرق

، ولكنن هللا ينجني منن ون فني عنرق م علنى حسن  أعمنال ميغرقنالناس من حر الشمس 

 .يشا  من أهل الصالح والت وى

إ ننواني لم ننل هنن ا  إ نواني ألننيس هنن ا بعاننيمف ألنيس هنن ا بيطيننرف ألننيس هن ا بمييننفف

 فأعدوا فما ا انتم فاعلون ف

 

 !!!احذروا االستدراج : أخواني الكرام

, وأننه يعتنني بنه, علينه فني الندنياترين علنى منا ينرى منن نعنم هللا غتكل بع  الماربما 

ف ن ا منن , وأننه سنيعطيه فني ا  نرة أف نل منن  لنك, ويان أن  لنك منن محبنف هللا لنه

 -صلي هللا علينه وسنلم -النبي مد بسند  عن ع بف بن عامر عنحروى اإلمام أ ,الغرور

فانمنا هنو , إ ا رأيت هللا عء وجل يعطي العبد من الندنيا علنى معاصنيه منا يحن " :قال

ََلَاْهِمْ  بَبْااَواَ    فلما "ثم تال قول هللا عء وجل , ستدراجا فَاَلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فَاَتْحنَاا 
ََابِاُر اْقَقاْوِ   ُكلِّ َشْيٍء َحَّتَّ ِإَذا َفرُِحوا ِبَا بُوُتوا َبَخْذنَاُهْ  بَاْغَتًة فَِإَذا ُهاْ  ُمِْْلُساو َ   ََ فَاُقِطا

 .35اخنعام  " ُد قِلَِّه َر ِّ اْقَعاَقِميَ اقَِّذيَن ظََلُموا َواْلَْمْ 
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إ ا رأيت هللا عء وجل يتابع عليك نعمه وأنت م يم على معاصيه : وقال بع  السلف

َوَقْوََل َبْ  َيُكوَ  اقنَّاُس  :"وقد قال تعالى, فاح ر  فانما هو استدراج منه يستدرجك به
َما َيْظَمُروَ  بُمًَّة َواِحَدًة ََلََعْلَنا ِقَمْن َيْكُفُر بِا َََلهاْ  قرَّْْحَِن قُِْاُهوِِتِْ  ُسُقًفا ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج 

َمااا يَاتَِّك ُااوَ   , َََلهاْ ااا َمتَاااُة اْْلَهَاااِة ( 43)َوقُِْاهُااوِِتِْ  بَبْاَوابًااا َوُسااُررًا  َوُزْخرُفًااا َوِإْ  ُكاالل َذقِااََّ َقمَّ
َِْنَد رَبََِّّ قِْلُمتَّقِ  نْاَها َواْْلِخَرُة   .الء رف " يَ اقدل

َُ رَبلاُه : "وقد رد هللا سنبحانه علنى منن يانن هن ا الانن ب ولنه ْنَسااُ  ِإَذا َماا ابْااَتَ  فََأمَّاا اْإِ
َََلْهاااِه رِْز َاااُه فَاهَاُقاااوَُ َرمِّ  َُ فَاَقاااَدَر   فََأْكَرَماااُه َونَاعََّماااُه فَاهَاُقاااوَُ َرمِّ َبْكاااَرَمِن َوبَمَّاااا ِإَذا َماااا ابْااااَتَ 

, مته ووسعت عليه رىقه أكون قد أكرمتنهأ  ليس كل من نعَّ . اللجر "..... َبَهاَنِن  َكا َّ 

وأكنرم , بنل أبتلني هن ا بنالنعم, وليست كل من ابتليه وضي ت عليه رىقه أكون قد أهنته

 .ه ا باالبتال 

إن هللا يعطني الندنيا منن يحن  ومنن ال " :وفي جامع الترم   عنه صلى هللا عليه وسلم

ر  مسنتدرج بننعم هللا " :وقنال بعن  السنلف "ن إال منن يحن وال يعطي اخيمنا, يح 

ور  مغنرور بسنتر , ور  ملتنون ب ننا  النناس علينه وهنو ال يعلنم ,وهو ال يعلم, عليه

فآثرهنا علنى , وأعانم اليلنق لنرورا  منن التنر بالندنيا وعاجل نا, هللا عليه وهو ال يعلم

 ." سرانا  عايما  ف  ا وهللا الياسر  ,ورضي ب ا بديال  عن ا  رة ,ا  رة

وملنناد  كمننا سننبق أن يكننون العبنند علننى المعصننيف مننداوم , احنن روا االسننتدراج:  ننوانيإ

َوَجَعْلاُ   ْرِن َوَماْن َخَلْقاُ  َوِحهاًداذَ : "ويعطيه هللا النعم ويءيند  من نا قنال تعنالى, علي ا
َُ َبْ  بَزِيدَ  َوَممَّْدُت َقُه ََتِْمهًدا ُثَّ  َوبَِنَي ُشُموًَاَقُه َماًَل ََمُْدوًَا   .(المءمل" )َيْطَم

إن هللا ليملنني للاننالم حتننى إ ا " -صننلى هللا عليننه وسننلم -وجننا  فنني الحننديث عننن النبنني 

وهنننو , والءينننادة فننني النعنننيم, فننني اخجنننل اإلطالنننفهنننو  اإلمنننال وهننن ا  "أ نن   لنننم يللتنننه

 .فاح روا االستدراج. للع وبف والعيا  باهلل االستدراج
 

 :والغرور الفرق بين حسن الظن

بين حسنن الانن والغنرور، وأن حسنن الانن اللرق  أن يكون واضحا  لدى الم من بدال

ف ، وإن دعا إلنى البطالنإن حمل على العمل وحث عليه وساعد  وساق إليه ف و صحي 

، فمننن كننان رجنناؤ  واالن مننات فنني المعاصنني ف ننو لننرور، وحسننن الاننن هننو الرجننا 

كاننت بطالتنه  ، ومننالمعصنيف ف نو رجنا  صنحي له عن  ، ىاجرا  جا با  له إلى الطاعف
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كانت لنه أرا ي منل أن  ولو أن رجال   ,، ف و المغرور، ورجاؤ  بطالف وتلريطا  رجا 

حسنن ظننه بأننه ينأتي أ، وولم يحرث نايعود عليه من مغل ا ما ينلعه فأهمل ا ولم يب رها 

  النناس منن لعند ل راتعاهد ال س ى وال ب ر وال حرث و لير من مغل ا ما يأتي من

أو  ,ىواجيجيئنه ولند منن لينر  هوك لك لو حسن ظننه وقنو  رجناؤ  بأنن ,أسله السل ا 

فكن لك منن  .ىمانه منن لينر طلن  العلنم، وحنرص تنام علينه، وأم نال  لنكيصير أعلم 

، منن لينر طاعنف وال ى بالدرجات العال والنعيم الم نيمحسن ظنه وقو  رجاؤ  في اللو

 .  التوفيق، وباهللاهيه، واجتنا  نوأوامر    إلى هللا تعالى بامت الت ر

ِف َساِْهِل اقلَّاِه بُوقَ ِاََّ  ِإ َّ اقَّاِذيَن مَمنُاوا َواقَّاِذيَن َهااَجُروا َوَجاَهاُدوا ": وقد قنال هللا تعنالى
 "  يَاْرُجوَ  َرْْحََ  اقلَّهِ 

وقننال , رجنناؤهم باتيننان م ب نن   الطاعننات فتأمننل كيننف جعننل. [ 212: سننورة الب ننرة] 

لبننالين علننى ، اعين لح ننوق هللا المعطلننين خوامننر إن الملننرطين الم نني: غتننرون الم

 !!!، أولئك يرجون رحمف هللاارمه، المتجر ين على محعباد 

ون نننول كينننف ل ننن ال  أن يكنننون ل نننم رجنننا  لرحمنننف هللا منننع هننن ا البعننند عنننن طاعاتنننه 

جا ن  واالنغمناس فني الشن وات والملن ات المحرمنات ف ن ا منن أعجن  الع, ومرضاته

 .وألر  الغرا  

أن الرجا  وحسن الان إنما يكنون منع اإلتينان باخسنبا  التني اقت نت ا : وسر المسألف

ينأتي العبند ب نا ثنم يحسنن ظننه بربنه، ، فوكرامتنه وثوابنه ,وقندر  ,حكمف هللا في شرعه

 يصنرف منا يعرضن اأن ، وويرجو  أن ال يكله إلي ا، وأن يجعل ا موصلف إلى ما ينلعه

 . بطل أثرهاللحبوط وي

 :أمور فومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا  استلءم رجاؤ  ثالث

سنعيه فني تحصنيله بحسن  : ال النث,  وفنه منن فواتنه: ال ناني, محبف ما يرجنو : أحدها

والرجنا  شني  , وأمنا رجناٌ  ال ي ارننه شني  منن  لنك ف نو منن بنا  اخمناني, اإلمكان

علننى الطرينق إ ا  نناف أسنر  السننير  فكنل راج  ننا ف والسنا ر, واخمناني شني  آ ننر

وفني جنامع الترمن   منن حنديث أبني هرينرة قنال رسنول هللا صنلى هللا , ميافف اللوات

أال إن سنلعف هللا لالينف أال إن سنلعف , من  اف أدلج ومن أدلج بلغ المننءل: "عليه وسلم
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ل جعنل الينوف خهن, وهو سبحانه كما جعل الرجا  خهل اخعمال الصالحف" هللا الجنف

 .به العمل نفعلم أن الرجا  واليوف النافع هو ما اقتر, اخعمال الصالحف

 ... !!!الخوف كل الخوف من عدم قبول األعمال الصالحة 

 أننه ال يوجند بينننا وبنين هللا ضنمانف أن ي بنل أعمالننا دون علم أ ي الحبي  حلانك هللاإ

, اليننوف والرجننا ولنن لك ينبغنني علننى المنن من أن يعبنند ربننه بننين , رد أو دون حسننا 

والرجا  أن ي بل ا هللا ومنن ثنم النجناة منن , اليوف من عدم قبول اخعمال دون الع وبف

 .وه ا ما يج  أن يدفع الم من لمءيد من العمل الصال  الطي , الع وبف

اِفُقو َ  ":قنال هللا تعننالى  ِْ ِااْ  ُم اَهِة َرمِّ ِْ بِآيَاااِت َواقَّااِذيَن ُهاْ  ( 75) ِإ َّ اقَّااِذيَن ُهاْ  ِمااْن َخ
ِااْ  يُاْمِمنُااوَ   اارُِكو َ ( 75)َرمِّ ِْ ْ  ََل ُي َواقَّااِذيَن يُاْمتُااوَ  َمااا متَاااْوا َو ُالُااوبُاُمْ   ,َواقَّااِذيَن ُهااْ  بِااَرمِِّ

ْ  رَاِجُعوَ   َاا َساابُِقو َ ( 06)َوِجَلٌة بَناَُّمْ  ِإََل َرمِِّ ََ اَراِت َوُهاْ   َُوَ  ِف اْْلَهاْ ]  بُوقَِ ََّ ُيَساِر

 [. 61 - 57: نون سورة الم م

سنألت رسنول هللا : قالنت -رضي هللا عن نا  -عن عا شف وقد روى الترم   في جامعه 

 أهننم النن ين يشننربون اليمننر ويءنننون: عننن هنن   ا يننف ف لننت - عليننه وسننلم صننلى هللا -

 صننومون ويصننلون ويتصنندقون، ولكننن م النن ين يال يننا ابنننف الصننديق: ف ف ننالويسننرقون

 ".أولئك يسارعون في الييرات، أال يت بل من موييافون 

ف اخش يا  باإلسا ة مع ، ووصف أهل السعادة باإلحسان مع اليوفوهللا سبحانه وص

الجنند فنني  وجنندهم فنني لايننف -رضنني هللا عننن م  -مننن تأمننل أحننوال الصننحابف و, اخمننن

 .اخمنبين الت صير، بل التلريل و ، ونحن جميعا  العمل مع لايف اليوف

 

- :من عدم القبولخوف الصحابة الكرام 

رضنني هللا عننن م  -لننيس هنننات جيننل عرفتننه النندنيا أف ننل مننن جيننل الصننحابف الكننرام  

 .عمال  وج دا  وجدا  وب ال  وعطا   ل  ا الدين العايم -أجمعين

فلنم , قلوب م اليوف العايم من النر  العانيم سنبحانه بنأال ي بنل منن م ومع كل ه ا م 

صنلى  -وال إلنى تحل  نم حنول النبني , م في اإلسنالميركنوا إلى أعمال م وال إلى ساب ت 

وقد ظ ر  لنك الينوف أيمنا ظ نور , وحمايت م له في اخوقات العصيبف -هللا عليه وسلم
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وددت أنني ": ي نول -رضني هللا عننه  -الصنديق أبو بكر  ف  ا, عند كبار ه ال  العاام

 . اخمام أحمد عنه   كر "شعرة في جن  عبد م من

وكنان يبكني  "هن ا أوردنني المنوارد": أننه كنان يمسنك بلسنانه وي نول و كر عننه أي نا  

ة كأنه عود منن  شنيف وكان إ ا قام إلى الصال. ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا: وي ول ك يرا  

، وال قطعت شنجرة منن ما صيد من صيد: تى بطا ر فأ   ي لبه ثم قالوأُ , هللا عء وجل

إنني أصنبت منن  ينا بنينف: قنال لعا شنف  نرفلمنا احت. إال بما ضيعت من التسنبي شجرة 

، ، فأسنرعي بنه إلنى ابنن اليطنا العبا ة وهن   الحنال  وهن ا العبند مال المسلمين ه  

: وقننال قتننادة, أ  ت طننع. "ت أننني كنننت هنن   الشننجرة ت كننل وتع نندوهللا لننودد": وقننال

 . ليتني   رة تأكلني الدوا : بلغني أن أبا بكر قال

ِإ َّ  ": قولنه قنرأ سنورة الطنور إلنى أن بلنغ -هللا عننهرضني  – وهذا عمر بن الخطاا 
 ٌَ  [  7: سورة الطور ]  " َََذاَ  رَبََِّّ َقَواِ 

ويحنك : سنياق المنوتوقنال البننه وهنو فني  ,حتنى منرا وعنادو , فبكى واشنتد بكناؤ 

ويل أمي إن لم يغلنر لني ثالثنا ، ثنم : ، ثم قالضع  د  على اخرا عسا  أن يرحمني

 . ق ي

يحسنبونه و يعنادو ، فيب ى في البيت أياما  فتين ه العبرةبا يف في ورد  بالليل وكان يمر 

وقنال لنه ابنن ,  طنان أسنودان منن البكنا  - عننه رضي هللا -، وكان في وج ه مري ا  

وددت أنني أنجنو : وفعنل، ف نال ، وفعنلعباس مصر هللا بك اخمصار، وفت  بك اللتوح

 . وىرال أجر وال 

قنف علنى ال بنر يبكني حتنى تبننل كنان إ ا و -رضني هللا عننه  - بان عفاا وهاذا عثماا  

ال تنرت أن أكنون  لنار ال أدر  إلى أيت ما ي مر بيلو أنني بين الجنف وا: لحيته، وقال

 . قبل أن أعلم إلى أيت ما أصير رمادا  

، وكنان يشنتد  وفنه منن وبكناؤ  و وفنه -رضني هللا عننه  - بوهذا علاي بان أباي  الا

فأمنا طنول اخمنل فينسني ا  نرة، وأمنا اتبنا  : ، قنالال نوى واتبنا  طول اخمنل: يناثن

، م بلننفأسنرعت ، أال وإن الندنيا قنند ولنت مندبرة، وا  نرة قند ال نوى فيصند عنن الحنق

، فكونننوا مننن أبنننا  ا  ننرة وال تكونننوا مننن أبنننا  النندنيا، فننان من مننا بنننون ولكننل واحنندة

 . حسا  وال عمل ، ولدا  اليوم عمل وال حسا 
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إن أشند منا أ ناف علنى نلسني ينوم : كنان ي نول -رضني  هللا عننه  - أباو الادرءا وهذا 

: ف وكنان ي نول، فكينف عملنت فيمنا علمنتيا أبا الدردا ، قد علمنت: يامف أن ي ال ليال 

 ، وال شنربتم شنرابا  علنى شن وة لو تعلمون ما أننتم القنون بعند المنوت لمنا أكلنتم طعامنا  

ينننرجتم إلنننى الصنننعدات ت نننربون ، ولفينننه تسنننتالون ، وال د لنننتم بيتنننا  علنننى شننن وة

 . صدوركم، وتبكون على أنلسكم، ولوددت أني شجرة تع د ثم ت كل

ورضني هللا عنن م  -صنلى هللا علينه وسنلم -وه   كوكبف أ رى من صحابف رسنول هللا 

فلنم , و نوف واحند منن هللا الواحند, مواقف مشناب ف وأقنوال مت اربنف أجمعين كانت ل م

 .  أبدا  يركنوا إلى عمل صال

نينه م نل الشنرات البنالي منن أسنلل عيكنان  -رضي هللا عن ما- عبد هللا بن عباسفهذا 

 ,، ووددت أننني لننم أ لننقيننا ليتننني كنننت شننجرة تع نند :وكااا  أبااو قر يقااول. النندمو 

وحمنر نن نل علي نا، ومحنرر ييندمنا، , عنندنا عننء نحلب نا: ف نالوعرضت عليه النل نف 

، فلمنا أ تمنيم الندار  ليلنف سنورة الجاثينفوقنر ,ي ا، وإني أ اف الحسا  فوف ل عبا ة

أم حس  ال ين اجترحوا السيئات أن نجعل م كال ين آمننوا وعملنوا "أتى على ه   ا يف 

 .جعل يرددها ويبكي حتى أصب [  21: سورة الجاثيف ]  "الصالحات

 ،ني أهلنيوددت أني كبش ف بح: -رضي هللا عنه – وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح 

  .وأكلوا لحمي وحسوا مرقي

أو أن يكننون مننن , وهنن   كوكبننف مننن العلمننا  والصننالحين كل ننم يينناف أن يحننبل عملننه

بنا   نوف المن من أن ": رحمه هللا ي نول فني صنحيحهالبيار  ف  ا اخمام , المناف ين

منا عرضنت قنولي علنى عملني إال ": وقال إباراهيم التيماي "يحبل عمله وهو ال يشعر

 -أدركننت ثالثننين مننن أصننحا  النبنني : وقااال اباان أبااي مليكااة. كنن با   شننيت أن أكننون م

إننه علنى : من النلاق، ما منن م أحند ي نول كل م يياف على نلسه -سلم صلى هللا عليه و

ومنا ، ما  افه إال من من: أنه قال عن النلاقوي كر عن الحسن . إيمان جبريل وميكا يل

 . "أمنه إال منافق

صنلى هللا  -سنول هللا أنشدت هللا هل سماني لك ر: فةذيوكا  عمر بن الخطا  يقول لح

  .وال أىكي بعدت أحدا   ال: ف في ول، يعني في المناف ين-عليه وسلم 
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- :من أضرار الذنو  والمعاصي

هنني دا  ع ننال إن اسننتمر علننى العبنند أفسنند دنيننا   أن النن نو  علننمنأن  بدايننف بغننيين

أن ضنررها و -وال شنك - عاصني ت نروالم ومما ينبغي أن نعلمه أن ال نو , وآ رته

، وهنل فني ال نرر في ال ل  ك نرر السنموم فني اخبندان علنى ا نتالف درجات نا فني

فما الن   أ نرج اخبنوين منن  ور ودا  إال سببه ال نو  والمعاصيفالدنيا وا  رة شر

ف ومنا وا الم  والمصنا   دار الل ة والنعيم والب جف والسنرور إلنى دار اخحنءان الجنف

ت فجعلن ,ومسن  ظناهر  وباطننه ليس منن ملكنوت السنما  وطنرد  ولعننهأ رج إب ال  

، ، وبندل بنال ر  بعندا  صورته أقب  صورة وأشنع ا، وباطنه أقب  منن صنورته وأشننع

وبمنواالة النولي  ، وباإليمنان كلنرا  تلانى ، وبالجننف ننارا  ، وبالجمال قبحنا  وبالرحمف لعنف

كلنر والشنرت ي  والت ديس والت ليل ىجنل ال، وبءجل التسبأعام عداوة ومشاقفالحميد 

مننان لبنناس الكلننر واللسننوق والعصننيان، ف ننان ، وبلبنناس اإليوالكنن   والننءور واللحننش

وحل عليه ل   الر  تعنالى  ،رحمته لايف الس وط، وس ل من على هللا لايف ال وان

، لكننل فاسننق ومجننرم ، فصننار قننوادا  وم تننه أكبننر الم ننت فننأردا  -أ  أسنن طه -فننأهوا  

ل ننم مننن مياللننف أمننرت بننك ال ، فعيننا ا  ل يننادة بعنند تلننك العبننادة والسننيادةي لنلسننه بارضنن

 . وارتكا  ن يك

ف ومنا الن   سنلل  م حتى عال الما  فنوق رأس الجبنالوما ال   ألرق أهل اخرا كل

الري  الع يم علنى قنوم عناد حتنى أل نت م منوتى علنى وجنه اخرا كنأن م أعجناى نينل 

، حتننى اب ننموه مننن ديننارهم وحننروث م وىروع ننم ودعلينن ت اويننف، ودمننرت مننا مننر

 ف اروا عبرة ل مم إلى يوم ال يامفص

وب م فني أجنواف م ومناتوا عنن وما ال   أرسل على قوم ثمود الصنيحف حتنى قطعنت قلن

ف حتننى سننمعت المال كننف نبنني  كالب ننم، ثننم قلب ننا ف ومننا النن   رفننع قننرى اللوطيننآ ننرهم

سننجيل السننما   ، ثننم أتننبع م حجننارة منننيعننا  ل عالي ننا سننافل ا، فننأهلك م جم، فجعننعلنني م

ع وبنف منا لنم يجمعنه علنى أمنف لينرهم، وإل نوان م ، فجمنع علني م منن الأمطرها علي م

علنى قنوم شنعي  سنحا  العن ا  ف وما ال   أرسل أم ال ا، وما هي من الاالمين ببعيد

الن   ألنرق فرعنون  ف ومناانى، فلما صار فوق ر وس م أمطنر علني م ننارا تلكالالل

ف ومه في البحر، ثم ن لنت أرواح نم إلنى ج ننم، فاخجسناد للغنرق، واخرواح للحنرقوق
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 ننرون منن بعنند نننوح ف ومننا الن   أهلننك ال    سنف ب ننارون ودار  ومالننه وأهلنهومنا النن

مندوا بالصنيحف حتنى   صنال ف ومنا الن   أهلنك قنوم بأنوا  الع وبات، ودمرها تدميرا  

فجاسنوا  نالل  ,أولني بنأس شنديد قومنا  ف وما ال   بعث علنى بنني إسنرا يل عن آ رهم

، ثنم الديار، وقتلوا الرجال، وسبوا ال رار  والنسا ، وأحرقوا الديار، ون بنوا اخمنوال

 ف بع  م علي م مرة ثانيف فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا  

، منرة بال تنل والسنبي و نرا  النبالد ،ا الن   سنلل علني م بنأنوا  العن ا  الع وبناتوم

وآ ننر  لننك أقسننم الننر  تبننارت ، ومننرة بمسنني م قننردة و ننناىير، ومننرة بجننور الملننوت

ََلَااْهِمْ  ِإََل يَااااْوِ  اْقِقَهاَماااِة َمااْن َيُساااوُمُمْ  ُسااوَء اْقَعاااَذا ِ  ": وتعننالى َعاااََّنَّ  اخعنننراف  " قََهْاْ

167. 

لمننا فتحننت ": نليننر عننن أبيننه قننال عبنند الننرحمن بننن جبيننر بننن أ ننرج اخمننام أحمنند عننن

 جالسننا   يبكنني ، فرأيننت أبننا النندردا ، فبكننى بع نن م إلننى بعنن ل ننافننرق بننين أهقبننرص 

ويحنك : يوم أعء هللا فيه اإلسنالم وأهلنهف ف نال يا أبا الدردا  ما يبكيك في: وحد ، ف لت

منا هني أمنف قناهرة ، بينإ ا أضناعوا أمنر  منا أهنون اليلنق علنى هللا عنء وجنل يا جبينر

صنلى هللا  -وروى عن النبني ". روا إلى ما ترى، تركوا أمر هللا فصاظاهرة ل م الملك

أ  حتنى تك نر  ننوب م " لنن ي لنك النناس حتنى يعن روا منن أنلسن م "قولنه  -عليه وسلم

 .ويت   ع ر من يعاقب م

 -صنلى هللا علينه وسنلم  - سمعت رسنول هللا: مسند أحمد من حديث أم سلمف قالت وفي

، ينا رسنول هللا:  ، ف لنت  من عنندإ ا ظ رت المعاصي في أمتي عم م هللا بع ا: ي ول

يصنيب م منا : كيف يصنع بأولئنكف قنال: بلى، قلت: أناس صالحونف قال أما في م يومئ   

 ".، ثم يصيرون إلى مغلرة من هللا ورضوانأصا  الناس

ال تنءال هن   اخمنف تحنت يند " –صلى هللا عليه وسلم  -وفي مراسيل الحسن عن النبي 

، وما لم ي نن صلحاؤها فجارها تو ءَ أمرا ها، وما لم يُ قراؤها  هللا وفي كنله ما لم يمالئ

، ثننم سننلل علنني م جبننابرت م هننم فعلننوا  لننك رفننع هللا ينند  عننن م، فننا ا شننرارها  يارهننا

 . فيسومون م سو  الع ا ، ثم ضرب م هللا باللاقف والل ر

الرجنل إن ": صنلى هللا علينه وسنلم -رسنول هللا  قال: وفي المسند من حديث ثوبان قال

 . "ليحرم الرىق بال ن  يصيبه
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تنداعى علنيكم اخمنم يوشك أن ": صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  قال: قال وفيه أي ا  

ف أمنن قلنف بننا يومئن    :ينا رسنول هللا: تداعى اخكلف على قصنعت ا، قلننا، كما من كل أفق

قلننو  عنندوكم، ، تنننء  الم ابننف مننن أنننتم يومئنن  ك يننر، ولكنننكم ل ننا  كغ ننا  السننيل: قننال

 . "ح  الحياة وكراهف الموت: ويجعل في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهنف قال

لما عرج بني ": صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  قال: وفي المسند من حديث أنس قال

مننن : ب ننا وجننوه م وصنندورهم، ف لننت مننررت ب ننوم ل ننم أظلننار مننن نحنناس ييمشننون

 . "يأكلون لحوم الناس وي عون في أعراض م ه ال  ال ين: ه ال  يا جبريلف ف ال

إ ا أظ ننر الننناس العلننم، وضننيعوا العمننل، وتحننابوا باخلسننن، : "وفنني مراسننيل الحسننن

وتبال ننوا بننال لو ، وت نناطعوا باخرحننام، لعننن م هللا عننء وجننل عننند  لننك، فأصننم م 

 ". وأعمى أبصارهم

إ ا ظ نر الءننا والربنا : "-رضني هللا عننه -و كر ابن أبي الدنيا من حديث ابن مسعود 

 ". في قريف أ ن هللا عء وجل ب الك ا

: صلى هللا عليه وسنلم -رسول هللا  قال: ع الترم   من حديث أبي هريرة قالوفي جام

لبسنون للنناس مسنوت ال نأن منن ، ويلنون الندنيا بالندينتِّ يت الءمان قوم يَ ييرج في آ ر 

أبنني : "ل ، ي ننول هللا عننء وجنن، وقلننوب م قلننو  النن  االلننين، ألسنننت م أحلننى مننن السننكر

 . "حيران من مخبع ن أولئك فتنف تد  الحليم " ف فبي حللتتجتر ونأم عليَّ ف يغترون

منان ال ينأتي علنى النناس ى": -رضني هللا عننه - و كر ابن أبي الندنيا منن حنديث علني

يب ى من اإلسالم إال اسمه، وال منن ال نرآن إال رسنمه، مسناجدهم يومئن   عنامرة، وهني 

فمنن م  رجنت اللتننف وفني م ، لسنما شنر منن تحنت أدينم اأ، علمناؤهم ا  من ال دى ر

 . "تعود

: قنال -رضني هللا عن منا - وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد هللا بن عمر بن اليطا 

 -صننلى هللا عليننه وسننلم  -كنننت عاشننر عشننرة رهننل مننن الم نناجرين عننند رسننول هللا "

 ,يننا معشننر الم نناجرين: بوج ننه ف ننال -ه وسننلم صننلى هللا علينن -فأقبننل علينننا رسننول هللا 

ما ظ رت اللاحشف في قوم حتى أعلننوا ب نا إال : س  صال أعو  باهلل أن تدركوهن م

، وال ن ننق قننوم تنني لننم تكننن فنني أسننالف م النن ين م ننواابتلننوا بننالطواعين واخوجننا  ال

ع قنوم ىكناة ، ومنا مننئونف وجور السنلطانالمكيال والميءان إال ابتلوا بالسنين وشدة الم
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ر قنوم الع ند إال لَن، وال  َ ولوال الب نا م لنم يمطنروا ,أموال م إال منعوا ال طر من السما 

، ومنا لنم تعمنل أ منت م بمنا فأ  وا بع  ما في أيدي م, من ليرهم سلل هللا علي م عدوا  

 . "كتابه إال جعل هللا بأس م بين م أنءل هللا في

صننلى هللا  -رسننول هللا  قننال: قننالبننن مسننعود وفنني المسننند والسنننن مننن حننديث عبنند هللا 

كننان إ ا عمننل العامننل فنني م باليطيئننف جننا   الننناهي  إن مننن كننان قننبلكم": عليننه وسننلم

يا هن ا اتنق هللا فنا ا كنان منن الغند جالسنه وواكلنه وشناربه، كأننه لنم ينر  : ف ال، تع يرا  

م علنى على  طيئف باخمس، فلما رأى هللا عء وجنل  لنك منن م، ضنر  ب لنو  بع ن 

،  لننك بمننا عصننوا وكننانوا بننن مننريم، ثننم لعننن م علننى لسننان نبنني م داود وعيسننى بعنن 

، ولتأ ن ن محمند بيند  لتنأمرن بنالمعروف، ولتن نون عنن المنكنروالن   نلنس  ,يعتدون

لي نربن هللا ب لنو  أو  -أ  تعطلو  علينه -على يد السليه، ولتأطرنه على الحق أطرا 

 . " م، ثم يلعنكم كما لعنبع كم على بع 

 

- :وجو  غيرة المؤمنين على محارم هللا تعالى

أوحنى هللا إلنى يوشنع بنن ": عن إبراهيم بن عمنرو الصننعاني قنالو كر ابن أبي الدنيا 

ينا : منن شنرارهم، قنال ، وسنتين أللنا  ك من قومك أربعين أللا  من  ينارهمإني م ل ,نون

، وكنانوا ي اكلنون م يلنم يغ نبوا لغ نب: ر  ه ال  اخشنرار، فمنا بنال اخ ينارف قنال

 . "ويشاربون م

بعنث هللا عنء وجنل ملكنين إلنى قرينف أن ": ابنن عبند البنر عنن أبني عمنران قنالو كر  

إن في ننا يننا ر  : يصننلي فنني مسننجد، ف نناال قا مننا   رجننال   في ننا ، فوجنندادمراهننا بمننن في ننا

 ر وج نه فنيَّ ، فانه منا تمعندمراها ودمرا  مع م: عبدت فالنا  يصلي، ف ال هللا عء وجل

 . "قل

هو ورجل آ ر، ف ال ل نا أنه د ل على عا شف : أبي الدنيا عن أنس بن مالك و كر ابن

إ ا اسنننتباحوا الءننننا، وشنننربوا : ، ف النننتا أم المننن منين حننندثينا عنننن الءلءلنننفيننن: الرجنننل

اليمنور، وضنربوا بالمعناىف، لننار هللا عنء وجنل فني سننما ه، ف نال لن را تءلءلنني 

بنل : ل مف قالت ، أع ابا  يا أم الم منين: ا علي م، قالهدم أ، وإال عواب م، فان تابوا ونء
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مننا : علننى الكننافرين، ف ننال أنننس وسننيطا   وعنن ابا   ، ونكنناال  موعاننف ورحمننف للمنن منين

 . "مني ب  ا الحديث أنا أشد فرحا   -صلى هللا عليه وسلم  -بعد رسول هللا  سمعت حدي ا  

- :المعاصي والزالزل

صنلى  -إن اخرا تءلءلت على ع ند رسنول هللا ": مرسال   نيا حدي ا  و كر ابن أبي الد

فاننه لنم ينأن لنك بعند، ثنم التلنت إلنى اسنكني : ثم قنال ,فوضع يد  علي ا -هللا عليه وسلم 

بنالرجو  إلينه  أ  يطل  منكم أن ترضنو  ،إن ربكم ليستعتبكم فأعتبو : أصحابه، ف ال

ينا أي نا النناس منا كاننت  :الاليطا  ف ثم على ع د عمر بن  -رجعوا كما طل  منكماف

، والنن   نلسنني بينند  لننئن عننادت ال أسنناكنكم في ننا هنن   الءلءلننف إال عننن شنني  أحنندثتمو 

 . "أبدا

رضني هللا  -أن اخرا تءلءلنت علنى ع ند عمنر" :وفي مناقن  عمنر البنن أبني الندنيا

معت ، سنحندثت أ بارهنالف أمنا إن نا لنو كاننت ال يامنف مالنك: بيند ، وقنالف ر   -عنه

في ننا  را  وال  إ ا كننان يننوم ال يامننف فلننيس: ي ننول - عليننه وسننلم صننلى هللا -رسننول هللا 

 . "شبر إال وهو ينطق

ينا أي نا : ىلءلنت المديننف علنى ع ند عمنر، ف نال": و كر اإلمام أحمد عن صليف، قالنت

إنمنا ": وقنال كعن . "الناس ما ه اف منا أسنر  منا أحندثتم، لنئن عنادت ال أسناكنكم في نا

منن النر  جنل جاللنه أن يطلنع  ت اخرا إ ا عمل في نا بالمعاصني فترعند فرقنا  ىلءل

 . "علي ا

شني  يعاتن  هللا أما بعند فنان هن ا الرجنف ":   عمر بن عبد العءيء إلى اخمصاروكت

فمنن كنان عنند   ,، وقد كتبت إلى اخمصار أن ييرجنوا فني ينوم كن اعء وجل به العباد

 ,"قد أفل  من تءكى و كر اسم ربنه فصنلى": قال ، فان هللا عء وجلشي  فليتصدق به

  :وقولوا كما قال آدم

وقولوا كما قال , " َوِإْ  َلَْ تَاْغِفْر قََنا َوتَاْرَْحَْنا قََنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِينَ  رَباََّنا ظََلْمَنا بَنْاُفَسَنا "

ََل ِإقَاَه  ": وقولنوا كمنا قنال ينونس ," َوِإَلَّ تَاْغِفْر ِل َوتَاْرَْحِِْن َبُكْن ِمَن اْْلَاِسرِينَ  ": نوح
  ". ِإَلَّ بَْنَ  ُسَْْحاَنََّ ِإِنِّ ُكْنُ  ِمَن اقظَّاِقِميَ 
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- :أيها الناس احذروا بال  هللا وعقابه

ي نول  -صنلى هللا علينه وسنلم  -سمعت رسول هللا : وقال اإلمام أحمد عن ابن عمر قال

وهننو بيننع الشنني  )، وتبننايعوا بالعينننف (اأ  بيلننو)إ ا ضننن الننناس بالنندينار والنندرهم ": 

أقنل تحنايال  علنى  ا  ب من م جل ويسنلمه للمشنتر  ثنم يشنتريه مننه قبنل قنب  الن من ن ند

، (في وقت الج ناد والنلينر أ  اشتغلوا بالحرث والمواشي) أ نا  الب ر واتبعتم، (الربا

 ,ى يراجعنوا دينن مال يرفعه عن م حتنف ,، أنءل هللا ب م بال وتركوا الج اد في سبيل هللا

 .روا  أبو داود باسناد حسنو

ل د رأينا وما أحد أحق بدينار  ودرهمنه ": أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال و كر ابن

 . "ه المسلممن أ ي

إ ا ضننن الننناس بالنندينار ": ي ننول -صننلى هللا عليننه وسننلم  - ول نند سننمعت رسننول هللا

أننءل هللا  ،سبيل هللا، وأ  وا أ نا  الب ر والدرهم، وتبايعوا بالعينف، وتركوا الج اد في

 . "، فال يرفعه عن م حتى يراجعوا دين معلي م من السما  بال 

 . "وهللا ما هي إال ع وبف من هللا عء وجل على الناس العينفإن  :وقال الحسن

بمنا كسنبت أيندينا ": إسرا يل إلى ما يصنع ب م بيتنصنر، ف نال ونار بع  أنبيا  بني

منا الن   سنلطني ": وقنال بيتنصنر لندانيال".  ا منن ال يعرفنك وال يرحمنناسلطت علين

 . "عام  طيئتك وظلم قومي أنلس م: على قومكف قال

إ ا أراد هللا ب وم  ينرا  جعنل أمنرهم إلنى حلمنا  م، وفينئ م عنند : "وفي مراسيل الحسن

 ". بيال  مسمحا  م، وإ ا أراد هللا ب وم شرا  جعل أمرهم إلى سل ا  م، وفيئ م عند 
 

- :عالمات الغضب والرضا من هللا الرحيم الرحمن

ر  أننت فني السنما  ونحنن فني اخرا،  ينا": ينونس و كر اإلمام أحمد عن قتادة قال

 ينناركم ف ننو مننن عالمننف  إ ا اسننتعملت علننيكم: فمننا عالمننف ل ننبك مننن رضنناتف قننال

 . "م، وإ ا استعملت عليكم شراركم ف و من عالمف سيطي عليكرضا ي عليكم

إ ا , أوحنى هللا إلنى بعن  اخنبينا ": بي الدنيا عن الل نيل بنن عيناا قنالو كر ابن أ

 . "ن يعرفني سلطت عليه من ال يعرفنيعصاني م

 قننال": يث سننعيد بننن جبيننر عننن ابننن عبنناس قننالوفنني معجننم الطبراننني وليننر  مننن حنند

، إال مننع م هللا ، وال بيسوا ميءانا  ما طلف قوم كيال  : صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 
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، ومنا ظ نر فني قنوم م المنوتإال ظ نر فني  ,، ومنا ظ نر فني قنوم الءنناعء وجل ال طر

إال  - ي تنل بع ن م بع نا   -، وال ظ نر فني قنوم ال تنل الربا إال سنلل هللا علني م الجننون

، ومنا عمنل قنوم لنوط إال ظ نر فني م اليسنف ، وال ظ ر في قومسلل هللا علي م عدوهم

المعروف والن ننني عنننن المنكنننر إال لنننم ترفنننع أعمنننال م ولنننم يسنننمع تنننرت قنننوم اخمنننر بننن

  ...".دعاؤهم

- :أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنيل رضي هللا سبحانه

صنلى  -رسنول هللا  د ل علنيَّ ": لير  من حديث عروة عن عا شف قالتوفي المسند و

ه أن قند حلنء  شني ، فمنا فعرفت في وج  (أ  اشتد) سلَ وقد حلء  النَ  -هللا عليه وسلم 

تكلم حتى توضنأ، و نرج فلصن ت بنالحجرة، فصنعد المنبنر فحمند هللا وأثننى علينه، ثنم 

منروا بنالمعروف وان نوا : وجنل ي نول لكنمإن هللا عنء  ,ات نوا ربكنميا أي ا الناس ": قال

، وتسنألوني فنال المنكنر قبنل أن تندعوني فنال أجينبكم، وتستنصنروني فنال أنصنركمعن 

 . "أعطيكم

أن تننرى مننا : ، وإعراضننك عننن هللاإن مننن لللتننك عننن نلسننك": ال العمننر  الءاهنندوقنن

وال  ممن ال يملك لنلسنه ضنرا   ،  وفا  يسيل هللا فتتجاوى ، وال تأمر فيه، وال تن ى عنه

من ترت اخمر بنالمعروف، والن ني عنن المنكنر ميافنف منن الميلنوقين، ": وقال, "نلعا  

أ  السننتيف " بعنن  مواليننه السننتيف بح ننه، ولننو أمننر ولنند  أو نءعننت منننه الطاعننف

 . المدعو بحق الداعي خنه يدرت أنه يدعو  متجر ا  عليه مع  وفه من اخ رين

 - قنال أبنو بكنر الصنديق: حناىم قنالو كر اإلمام أحمد في مسند  منن حنديث قنيس بنن 

، وإنكننم ت ننعون ا علننى ليننر أي ننا الننناس إنكننم تتلننون هنن   ا يننفيننا ": -رضنني هللا عنننه

 وال تدرون ما هي,  اموضع

ََلَاااااااْهُكْ  بَنْاُفَساااااااُكْ  ََل َيُضااااااارلُكْ  َماااااااْن َ ااااااالَّ ِإَذا اْهتَاااااااَديْاُت ْ  "                  " بَيالَماااااااا اقَّاااااااِذيَن مَمنُاااااااوا 

إن : "ي نول -صلى هللا علينه وسنلم  -وإني سمعت رسول هللا  ,[ 115: سورة الما دة ] 

 -إ ا رأوا المنكنر فلنم يغينرو  : وفني للن  - الناس إ ا رأوا الاالم فلم يأ  وا علنى يدينه

  . "أوشك أن يعم م هللا بع ا  من عند 
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صنلى هللا  -رسنول هللا  قنال: فيمنا يروينه بسنند  عنن أبني هرينرة قنالو كر اخوىاعني 

ضنرت  أظ رت فلم تغينر، وإ ا فال ت ر إال صاحب ا ليت اليطيئف أإ ا ": عليه وسلم

 . "العامف
 

- :القلو  وساء أهل العيو  إقا فشت الذنو  ماتت

توشنك ال نرى أن تينر  ": -رضي هللا عنه - و كر اإلمام أحمد عن عمر بن اليطا 

 . "على أبرارها، وساد ال بيلف مناف وها إ ا عال فجارها: قال فوهي عامرة

سنيا ر : قنال -صلى هللا علينه وسنلم  -لنبي و كر اخوىاعي عن حسان بن عطيف أن ا

 . "كما يستيلي المنافق فينا اليوم فيكم، حتى يستيلي الم من رهاشرار أمتي على  يا

 

- :متابعة الفعل لما يأمر به أو ينهى عنه

كبر م تا  عند هللا أن ت ولون منا , يا أي ا ال ين آمنوا لم ت ولون ما ال تلعلون: "قال تعالى

 الصف..." ال تلعلون 

صننلى هللا عليننه  - هللا سننمعت رسننول: حي  البيننار  عننن أسننامف بننن ىينند قننالوفنني صنن

أ  )بطنننه  ، فتننندلق أقتننا يجننا  بالرجننل يننوم ال يامننف، فيل ننى فنني النننار": ي ننول -وسننلم 

فيجتمنع علينه أهنل الننار، ( أ  الطاحونف) ،كما يدور الحمار برحا  في ا فيدور (أمعاؤ 

مرننا بنالمعروف وتن اننا عنن المنكنرف قنال ف ألسنت كننت تأا شنأنك، مفي ولون أ  فالن

 . "وأن اكم عن المنكر وآتيه ,آمركم بالمعروف وال آتيهكنت 

 ال تنه عن  لق وتأتي م له            عار عليك إ ا فعلت عايم

 

- :خطورة االستهانة بالذنو 

را يل يغشنى كنان حبنر منن أحبنار بنني إسن": إلمام أحمد عن مالك بن دينار قالو كر ا

يغمننء  ، فننرأى بعنن  بنيننه يومننا  منءلننه الرجننال والنسننا ، فننيعا م وينن كرهم بأيننام هللا

فس ل من سرير ، فان طع نياعنه، وأسن طت امرأتنه، وقتنل ، يا بني م ال  : النسا ، ف ال

، أبندا   أني ال أ رج من صلبك صندي ا  : اليبر أن أ بر فالنا  : بنو ، فأوحى هللا إلى نبي م

 ."م ال  يا بني يا بني م ال   :ما كان ل بك إال أن قلت

صنلى هللا علينه وسنلم  -هللا حمد من حديث عبد هللا بن مسعود أن رسنول و كر اإلمام أ

، وإن رسنول ن ن يجتمعن على الرجل حتى ي لكنه، فاإياكم ومح رات ال نو ": قال -



 19 

، كم نل ال نوم نءلنوا أرا فنالة، فح نر ضر  ل ن من ال   -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

، حتى جمعنوا بالبعرةوالرجل يجي  ، فجعل الرجل ينطلق فيجي  بالعود، صنيع ال وم

ينندل  لننك الحننديث علننى أن تننراكم " ، وأن ننجوا مننا قنن فوا في ننا، وأججننوا نننارا  سننوادا  

  .ال نو  الصغيرة يجعل ا تكبر وت لك صاحب ا فال نست ين بالصغا ر أبدا  

هنني أدق فنني  إنكننم لتعملننون أعمنناال  ": البيننار  عننن أنننس بننن مالننك قننالوفنني صننحي  

منن  -صنلى هللا علينه وسنلم  -ع ند رسنول هللا  فني، وإن كننا لنعندها أعينكم من الشنعر

 . أ  الم لكات" الموب ات

بت  ُعن": قنال -صنلى هللا علينه وسنلم  -هللا بنن عمنر أن رسنول ا عنن وفي الصنحيحين

، وال امننرأة فنني هننرة سننجنت ا حتننى ماتننت، فنند لت النننار، ال هنني أطعمت ننا، وال سنن ت ا

  ."تركت ا تأكل من  شاش اخرا

 

- :يا صاحب الذنب احذر فتنته وعاقبته

ينوم واحند تركنت بننو إسنرا يل فني ": ف خبي نعيم عنن ح يلنف أننه قينل لنهالحلي جا  في

، حتنى فعلنو ، وإ ا ن وا عن شي  كن م كانوا إ ا أمروا بشي  تركو ، ولال: دين مف قال

 . "كما ينسل  الرجل من قميصه ,انسليوا من دين م

وال يعننني  لننك أن المعصننيف كلننر أو أن  ،معاصنني برينند الكلننرال": قننال بعنن  السننلف

ولكننن اإلصننرار علننى المعصننيف واالسننت انف ب ننا قنند تنن د  إلننى الكلننر , العاصنني كننافر

 .والعيا  باهلل

 فتنتننف النن ن  يننا صنناح  النن ن  ال تننأمن": عننن ابننن عبنناس أنننه قننال وفنني الحليننف أي ننا  

، قلنف حيا نك ممنن علنى إ ا عملتنه ولتتبعك ال ن  أعام من الن ن ، وسو  عاقبف ال ن 

منا هللا  تدر لم، وضحكك وأنت على ال ن  أعام من ال ن   وأنتاليمين وعلى الشمال 

، وحءننك الن ن  إ ا ظلنرت بنه أعانم منن الن ن ، وفرحك بصانع بك أعام من ال ن 

، و وفنك منن النري  إ ا حركنت سنتر بابنك وأننت ال ن  إ ا فاتك أعام من ال ن  على

، ويحك هل تندر  من نار هللا إليك أعام من ال ن  وال ي طر  ف ادت ,على ال ن 

غاث ف اسنتهللا بنالبال  فني جسند  و هنا  مالنه فنابتال  -عليه السنالم- ما كان  ن  أيو 

 . "ظلمه، فابتال  هللا ، ولم ينه الاالم عنغ هفلم ي به مسكين على ظالم يدرؤ  عنه
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- :ولكن انظر إلى عظم من عصيتأيها العاقل ال تنظر إلى صغر الخطيئة 

ر اليطيئنف ولكنن ال تنانر إلنى صنغ": قنالبنن سنعد روى اخمام أحمد بسند  عن هالل 

ا يصنغر الن ن  عنندت يعانم ب ندر من: وقال الل يل بن عيناا. انار إلى من عصيت

، ينا أوحنى هللا تعنالى إلنى موسنى: وقيل ,ب در ما يعام عندت يصغر عند هللا، وعند هللا

، وإنمننا مننن ول مننن مننات مننن  ل نني إبلننيس، و لننك أنننه أول مننن عصننانيوسننى إن أم

 . عصاني من اخموات

صنلى هللا علينه  -رسنول هللا  قنال: أبني هرينرة قنالالترمن   منن حنديث ووفي المسنند 

فنا ا تنا  وننء  واسنتغلر  ،نكت في قلبه نكتنف سنودا  إن الم من إ ا أ ن   نبا  ": وسلم

كنال " : لك الران ال    كر  هللا عء وجنل، فلو قلبهص ل قلبه، وإن ىاد ىادت حتى تع

 .قال الترم   ه ا حديث صحي  "بل ران على قلوب م ما كانوا يكسبون

نكنت فني قلبنه نكتنف سنودا  حتنى يصنير قلبنه كالشناة  إ ا أ ن  العبد  نبنا  ": وقال ح يلف

فان العبند : كتبت عا شف إلى معاويف أما بعد :و كر اإلمام أحمد عن عامر قال .مدا الر

 .إ ا عمل بمعصيف هللا عاد حامد  من الناس  اما  

ليح ر امرؤ أن تلعنه قلنو  المن منين منن حينث : "و كر أبو نعيم عن أبي الدردا  قال

فيل ني هللا , إن العبد ييلنو بمعاصني هللا: ال، قال: أتدر  مم ه اف قلت: ال يشعر، ثم قال

  ".بغ به في قلو  الم منين من حيث ال يشعر
 

- :نكتة لطيفة يلغط بها الناس

وهني أن نم ال ينرون , ال يم وهاهنا نكتف دقي ف يغلل في ا الناس فني أمنر الن ن  ي ول ابن

 ... بعد  لك  رُ بو غَ ويان العبد أنه ال يُ , ىنسيتأ ر تأثير  في تأثير  في الحال وقد

ف وكنم جلبنت ف وكنم أىالنت لبنار نعمنفما ا أهلكت ه   النكتنف منن اليلنق: وسبحان هللا

، ولننم يعلننم عننن الج ننال ، ف ننال  ر المغتننرين ب ننا العلمننا  والل ننال ف ومننا أك ننمننن ن مننف

  الجنرح المنندمل ، وكما ينن لمغتر أن ال ن  ين   ولو بعد حين، كما ين   الس ما

 . على الغش والدلل

اعبندوا هللا كنأنكم تروننه، وعندوا أنلسنكم منن ":  كر اإلمام أحمد عن أبني الندردا  وقد

يكليكم  ير من ك ير يل نيكم، واعلمنوا أن البنر ال يبلنى، وأن  ، واعلموا أن قليال  الموتى

 . اإلثم ال ينسى
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إن الرجنل ليصني  : ال يتنأ ر عننه، قنال سنليمان التيمني معجنال   ه ا مع أن للن ن  ن ندا  

  .ل ن  في السر فيصب  وعليه م لتها

 -:من اآلثار القبيحة للمعاصي

ا ثنار ال بيحنف الم مومنف الم نرة بال لن  والبندن منا ال يعلمنه إال وللمعاصي من        

والمعصنيف تطلنئ  لنك , فنان العلنم ننور ي  فنه هللا فني ال لن , حرما  العلام -:فمنهاهللا 

 .النور

أعجبنه منا رأى منن وفنور , وقنرأ علينه, يند  مالنك لما جلس اخمنام الشنافعي بنين      

إنني أرى هللا قند أل نى علنى قلبنك ننورا فنال : ف نال, ف منه وكمنال, وتوقد  كا نه , فطنته 

إن العبند ليحنرم النرىق : وفني المسنند, ومن ا حرمنان النرىق... تطلئه بالمف المعصيف

 ...بال ن  يصيبه

فمنا اسنتجل  رىق هللا ,  فترت الت وى مجلبف للل ر ,كما أن ت وى هللا مجلبف للرىق      

صني فني قلبنه بيننه وبنين هللا ال يواىن نا المعاصني ومن نا وحشنف يجندها العا بم ل ترت

وهن ا , أصال  ولو اجتمعت له ل ات الندنيا بأسنرها لنم تنف بتلنك الوحشنف وال ي ارن ا ل ة

 ..وما لجرح بميت إيالم, في قلبه حياة  أمر ال يحس به إال من

 

  -:ومن أضرارها وحشة القلب 

كننت قند  إ ا: ال لنهف ن, نلسنه شنكى رجنل إلنى بعن  العنارفين وحشنف يجندها فني       

أ  إن الن نو  سنب  شنعورت بوحشنف فني  -أوحشتك ال نو  فدع ا إ ا شئت واستأنس

ومن ا الوحشف التي تحصل بيننه وبنن . فا ا تركت ا استأنس قلبك بال ر  من ربك, قلبك

مجالسنت م  فكلمنا قوينت تلنك الوحشنف بعند منن م ومنن, منن م السنيما أهنل اليينر -الناس

ب نم وقنر  منن حنء  الشنيطان وحءبنه ب ندر منا بعند منن حنء   بركف االنتلنا  وحرم

وولنند  وأقاربننه , حتنى تسننتحكم فت ننع بيننه وبننين امرأتنه وت ننوى هن   الوحشننف, النرحمن

 إنني خعصني هللا: وقنال بعن  السنلف, نلسنه فتنرا  مستوحشنا منن ,وبيننه وبنين نلسنه

 .فأرى  لك في  لق دابتي وامرأتي
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لعبد أبوا  اليينر والمصنال  مسندودة عننه متعسنرة فكيف يجد ا... أمور  ومن ا تعسير

بنل منن المعصنيف , ال يعلم من أين أتىف أ  ال يعلم أين كان فني  ينر أو شنر عليه وهو

 .أتى

, قوتنه فني قلبنه فنان المن من, فأما وهن ا للبدن, ومن ا أن المعاصي توهن ال ل  والبدن

ى البندن ف نو أضنعف شني  وأمنا اللناجر فاننه وإن كنان قنو, قوى قلبه قوى بدننه وكلما

أحنوج منا  فتأمل قوة أبدان فارس والروم كينف  نانت م وهنم , فتيونه قوته عند الحاجف

وهن ا منا يكنون منع الي نود فني , وق رهم أهل اإليمان ب نوة أبندان م وقلنوب م, كانوا إلي ا

 .فلسطين ه   اخيام إن شا  هللا 

- :احذروا المعاصي فإنها تجر غيرها

حتنى يعنء  ار المعاصني أن نا تنءر  أم ال نا، ويولند بع ن ا بع ناإن من أ طنر أضنر

: إن منن ع وبنف السنيئف:: كمنا قنال بعن  السنلف, علنى العبند ملارقت نا والينروج من نا

فالعبنند إ ا عمننل حسنننف قالننت ,  الحسنننف بعنندها: السننيئف  بعنندها وأن مننن ثننوا  الحسنننف

فيت ناعف , وهلنم جنرا,  لكاعملني أي ا، فا ا عمل ا قالت ال ال ف ك:أ رى إلى جنب ا 

وكننن لك كاننننت السنننيئات أي نننا ، حتنننى تصنننير الطاعنننات , النننرب  وتتءايننند الحسننننات

فلو عطل المحسن الطاعات , وملكات ثابتف, والمعاصي هيئات راسيف وصلات الىمف

وأحنس منن نلسنه بأننه كنالحوت , ل اقت عليه نلسه وضاقت عليه اخرا بما رحبنت

ولنو عطنل المجنرم المعصنيف , فتسكن نلسنه وت نر عيننه, حتى  يعاودها, إ ا فارق الما 

وأقبننل علننى الطاعننف ل نناقت عليننه نلسننه وضنناق صنندر  وأعيننت عليننه م اهبننه حتننى 

حتى إن ك يرا  من اللساق ليواقع المعصيف من لير ل ة يجدها وال داعيف إلي نا , يعاودها

وال نندما  , ال  علنى هللا لنك أننه منا ترك نا توبنف وال إقبنا, إال لما يجد من اخلم  بملارقت نا

وال ينءال العبند يعناني الطاعنف , ولو فعنل  لنك ليسنر هللا لنه التوبنف واإلنابنف, على فعل ا

ويألل ا ويحب ا وي ثرها حتنى يرسنل هللا سنبحانه وتعنالى برحمتنه علينه المال كنف تن ى   

أو ال يننءال يننألف , وتءعجننه عننن فراشننه ومجلسننه إليننه, وتحرضننه علي ننا, إلي ننا أىا  

قنوى  فناخول, معاصي ويحب ا وي ثرها حتى يرسل هللا إليه الشياطين فت ى  إلي نا أىا  ال

واخ ر قوى جند المعصيف بالمندد فكنانوا أعواننا  , جند الطاعف بالمدد فكانوا من أعوانه

 .عليه
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- :فإنها المهلكة, احذروا استصغار الذنو  واحتقارها

ست باح ا، فتصير له عنادة، فنال يسنت ب  إن من أضرار المعاصي أنه ينسل  من ال ل  ا

, ويحندث ب نا منن لنم  يكنن يعلنم أننه عمل نا, من نلسه رؤيف النناس لنه، وال كالم نم فينه

 -وهنن ال  تسنند علنني م طريننق التوبننف وتغلننق عننن م أبواب ننا فنني الغالنن ، كمننا قننال النبنني 

تر علنى كل أمتي معافى إال المجاهرون، وإن من اإلج ار أن يس: صلى هللا عليه وسلم

ينا فنالن عملننت ينوم كن ا كنن ا وكن ا وكن ا في تننك : وي ننول, العبند ثنم يصننب  يل ن  نلسنه

 . نلسه، وقد بات يستر  ربه

هننانوا عليننه :قننال الحسننن , ومننن أضننرارها أن المعصننيف سننب  ل ننوان العبنند علننى هللا

 يكرمه أحد، كما قنال هللا فعصو ، ولو عءوا عليه لعصم م، وإ ا هان العبد على هللا لم

 :تعالى

وإن عام م الناس في الاناهر لحناجت م إلني م أو "   َوَمْن يُِمِن اقلَُّه َفَما َقُه ِمْن ُمْكرِ ٍ  "

 .  وفا  من شرهم ، ف م في قلوب م أح ر شي  وأهونه 

 

ومن ا أن العبد ال يءال يرتك  ال ن  حتى ت ون عليه وتصغر فني قلبنه، و لنك عالمنف 

وقند  كنر البينار  فني , ي عنين العبند عانم عنند هللاال الت، فنان الن ن  كلمنا صنغر فن

إن الم من يرى  نوبنه كأننه فني أصنل جبنل ييناف أن ي نع " صحيحه عن ابن مسعود 

 " .عليه، وإن اللاجر يرى  نوبه ك با  وقع على أنله ف ال به هك ا فطار

  ,ومن أضرارها أن ال نو  إ ا تكاثرت طبع على قل  صناحب ا ، فكنان منن الغنافلين

 " كنال بنل ران علنى قلنوب م منا كنانوا يكسنبون : ا قال بع  السنلف فني قولنه تعنالىكم

, لن هو ال ن  علنى الن ن  ، حتنى يعمني ال   :وقال الحسن ,هو ال ن  بعد ال ن : قال 

وأصننل هنن ا أن ال لنن   ,لمننا ك ننرت  نننوب م ومعاصنني م أحاطننت ب لننوب م: وقننال ليننر  

يصدأ من المعصيف ، فا ا ىادت لل  الصدأ حتى يصير راننا  ، ثنم يغلن  حتنى يصنير 

طبعا  وقلال  و تما  ، فيصير ال ل  في لشاوة ولالف ، فا ا حصل له  لنك بعند ال ندى 

 . فحينئ  يتوال  عدو  ويسوقه حيث أراد والبصيرة انتكس فصار أعال  أسلله ،

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=26&idto=26&bk_no=120&ID=27#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=26&idto=26&bk_no=120&ID=27#docu
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  -:صلى هللا عليه وسلم –من عقوبات المعاصي كما رآها النبي 

صنلى  -كان النبي  : قالسمرة بن جند  في صحيحه من حديث  البيار روى اإلمام 

هننل رأى أحنند منننكم البارحننف رؤيننا ف : ممننا يك ننر أن ي ننول خصننحابه  -هللا عليننه وسننلم 

إننه أتناني الليلنف آتينان ، : في ق عليه من شنا  هللا أن ي نق ، وأننه قنال لننا  ات لنداة 

ي انطل ت مع ما ، وإنا أتيننا علنى رجنل وإن, انطلق: وإن ما انبع ا لي ، وإن ما قاال لي 

وإ ا آ ر قا م عليه بصيرة ، وإ ا هو ي و  بالصيرة لرأسه ، في لغ رأسنه , م طجع

في ع الحجر ، فيأ     فال يرجع إليه حتى يصنب  رأسنه , فيت دهد  الحجر هاهنا وهاهنا

: لنت ل منا ق: كما كان ، ثم يعود علينه فيلعنل بنه م نل منا فعنل فني المنرة اخولنى ، قنال 

 .يت دهند  أ  يتندحرج, ي لنغ أ  يشند   - انطلق انطلنق: سبحان هللا ما ه ان ف قاال لي 

 –فانطل نننا ، فأتينننا علننى رجننل مسننتلق ل لننا  ، وإ ا آ ننر قننا م عليننه بكلننو  مننن حدينند 

وإ ا هننو يننأتي أحنند شنندقي وج ننه فيشرشننر  -الكلننو  أ  الكننال  النن   يعلننق بننه اللحننم 

ر  إلى قلنا  ، وعيننه إلنى قلنا  ، ثنم يتحنول إلنى الجانن  ا  نر ، شدقه إلى قلا  ، ومني

فيلعل به كما فعل بالجان  اخول ، فما يلرغ من  لك الجان  حتى يصب   لنك الجانن  

سنبحان هللا منا : كما كان ، ثم يعود عليه فيلعل م لما فعل في المرة اخولنى ، قنال قلنت 

 .انطلق انطلق: ه ان ف ف اال لي 

 

ا فأتينا على م ل التنور ، وإ ا فيه لغنل وأصنوات، قنال فاطلعننا فينه ، فنا ا فينه فانطل ن 

رجال ونسا  عراة، وإ ا هم يأتي م ل   أسلل منن م ، فنا ا أتناهم  لنك الل ن  ضوضنوا 

  . انطلنق انطلنق: ف ناال لني : منن هن ال  ف قنال: ، ف ال قلت  -أ  صاحوا وصر وا –

ل الدم ، فا ا في الن ر رجل ساب  يسنب  ، وإ ا علنى فانطل نا ، فأتينا على ن ر أحمر م 

شل الن ر رجنل قند جمنع عنند  حجنارة ك ينرة ، وإ ا  لنك السناب  يسنب  منا يسنب  ، ثنم 

يأتي  لك ال   جمنع عنند  الحجنارة فيلغنر لنه فنا  فيل منه حجنرا  ، فينطلنق فيسنب  ، ثنم 

ما ه ان ف قناال : قلت ل ما  :يرجع إليه كلما رجع إليه ، فيلغر له فا  فيل مه حجرا  ، قال

 . انطلق انطلق: لي 

 

 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12070
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=24
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كنننننأكر  منننننا أننننننت  -أ  المنانننننر –فانطل ننننننا ، فأتيننننننا علنننننى رجنننننل كرينننننه المنننننرآة 

: قلنننننت ل منننننا : را  رجنننننال ، وإ ا هنننننو عنننننند  ننننننار يح  نننننا ويسنننننعى حول نننننا ، قنننننال

 . انطلق انطلق: قاال لي : ما ه ا ف قال 

 

في نا منن كنل ننور  -دي نف ك يلنف النبنات أ  ح -فانطل نا حتى أتيننا علنى روضنف معتمنف 

الربيع ، وإ ا بين ظ راني الروضف رجل طويل ال أكاد أرى رأسه طنوال  فني السنما ، 

: منا هن ا ف ومنا هن ال  ف قنال: قلنت: وإ ا حول الرجل من أك ر ولدان رأيت م قل ، قنال

 . انطلق انطلق: قاال لي

 

لننم أر دوحننف قننل أعاننم من ننا وال   -أ  بسننتان  -فانطل نننا ، فأتينننا إلننى دوحننف عايمننف 

 -ارق في ا، فارت ينا في ا إلى مدينف مبنينف بلنبن  هن  ولنبن ف نف : قاال لي: أحسن، قال

فأتيننا بنا  المديننف فاسنتلتحنا فلنت  لننا ، : قنال -أ  طو  منن  هن  وطنو  منن ف نف

 -أ  نصنف منن وج  نم -فد لناها فتل انا رجال، شطر من  ل  م كأحسن ما أننت را  

وإ ا ن نر : ا هبنوا ف عنوا فني  لنك الن نر، قنال: قاال ل م: طر كأقب  ما أنت را ، قالوش

معترا يجر  كأن ما   المح  في البيناا، فن هبوا فوقعنوا فينه، ثنم رجعنوا إليننا، 

فسنما : قنال  ,وهن ات منءلنك, ه   جنف عدن: قاال لي: وقد  ه   لك السو  عن م ، قال

ه ات منءلنك، قنال قلنت : قاال لي: ف البي ا ، قالبصر  صعدا ، فا ا قصر م ل الرباب

: قلنت ل منا قال, أما ا ن فال، وأنت دا له: بارت هللا فيكما، ف راني فأد له، قاال : ل ما

أمنا , أمنا إننا سننيبرت: قناال لني: فاني رأيت من  الليلف عجبا ، فما ه ا ال   رأينتف قنال

فاننه الرجنل يأ ن  ال نرآن فيرف نه، الرجل اخول ال   أتيت عليه ي لغ رأسه بنالحجر، 

وأمننا الرجننل النن   أتيننت عليننه يشرشننر شنندقه إلننى قلننا  , وينننام عننن الصننالة المكتوبننف

ومنيننر  إلننى قلننا ، وعينننه إلننى قلننا  ، فانننه الرجننل يغنندو إلننى بيتننه فيكنن   الك بننف تبلننغ 

 وأمننا الرجننال والنسننا  العننراة النن ين هننم فنني م ننل بنننا  التنننور، فننان م الءننناة ,ا فنناق

, وأما الرجل ال   أتيت عليه فيسب  في الن ر ويل م الحجارة فانه آكنل الربنا ,والءواني

وأمنا الرجنل الكرينه المنانر الن   عنند الننار يح  نا ويسنعى حول نا، فاننه مالنك  نناىن 

وأمنا الولندان الن ين حولنه  , وأما الرجل الطويل ال   فني الروضنف فاننه إبنراهيم ,ج نم
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وأما ال وم ال ين كانوا شطر من م حسنن وشنطر منن م ... رة فكل مولود مات على اللط

روا  البيننار  ". قبني  ، فنان م قننوم  لطنوا عمننال صنالحا وآ ننر سنيئا تجنناوى هللا عنن م

 ولير 

أراهنا هللا تعنالى لنبينه صنلى هللا  ه   صورة مصغرة للمعاصي وأضرارها وع وبات نا

يجعل في قلوبنا من نا رهبنف و وفنا  لييبر ب ا المسلمين عسى هللا تعالى أن  -عليه وسلم

 .ونسأل هللا تعالى الرحمف والغلران, حتى ال ي ع في ا المسلمون

 

- :ومن أضرار الذنو  والمعاصي فساء في البر والبحر ونقص في األرزاق

ومننن آثننار النن نو  والمعاصنني أن ننا تحنندث فنني اخرا أنواعننا  مننن اللسنناد فنني الميننا  

ظ نر اللسناد فني البنر والبحنر " ، والمساكن ، قال تعنالى وال وا  ، والءر  ، وال مار 

إ ا " قنال مجاهند " بما كسبت أيند  النناس لين ي  م بعن  الن   عملنوا لعل نم يرجعنون

في لنك الحنرث   -أ  المطنر -ولي الاالم سعى بالالم واللسناد فيحنبس هللا بن لك ال طنر

: " ثنم قنال,....." بر والبحر ظ ر اللساد في ال" والنسل ، وهللا ال يح  اللساد ، ثم قرأ 

: وقنال عكرمنف" أما وهللا ما هو بحركم ه ا ، ولكن كل قريف على منا  جنار ف نو بحنر 

بحنركم هن ا ولكنن كنل قرينف علنى : ظ ر اللساد في البر والبحنر، أمنا إنني ال أقنول لكنم

 .ما 

, بحنرإما أن يكنون أراد باللسناد الن   ظ نر آثنار الن نو  علنى البنر وال: قال أهل العلم

فكلمننا أحنندثوا  نبننا  , أو أراد باللسنناد النن نو  نلسنن ا, فتكننون النن نو  هنني سننب  اللسنناد

ومن تنأثير معاصني هللا كن لك منا يحنل فني اخرا منن اليسنف , أحدث هللا ل م ع وبف

 –صنلى هللا علينه وسنلم  -والءالىل ومحق البركف، ومما رو  في  لنك أن رسنول هللا 

د ول ديارهم إال وهنم بناكون ، ومنن شنر  ميناه م،  مر على ديار ثمود ، فمنع م من

ومننن االستسنن ا  مننن آبننارهم ، حتننى أمننر أن ال يعلننف العجننين النن   عجننن بمينناه م 

لنواض  اإلبل لتأثير ش م المعصنيف فني المنا  ، وكن لك شن م تنأثير الن نو  فني ن نق 

 ....ال مار وما ترى به من ا فات 
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- :احذروا الذنو  فإنها تزيل النعم

من ع وبات ال نو  أن ا تءيل النعم، وتحل الن م، فما ىالت عن العبد نعمنف إال بسنب  و

  -كرم هللا وج ه - ن  ، وال حلت به ن مف إال بسب   ن ، كما قال علي بن أبي طال  

ومننا أصننابكم مننن " وقنند قننال تعننالى " مننا نننءل بننال  إال بنن ن  ، وال رفننع إال بتوبننف " 

 لنك بنأن هللا لنم ينك مغينرا  " وقنال تعنالى " علو عن ك ينر مصيبف فبما كسبت أيديكم وي

فأ بر هللا تعالى أنه ال يغير نعمته التني " نعمف أنعم ا على قوم حتى يغيروا ما بأنلس م

أنعم ب نا علنى أحند حتنى يكنون هنو الن   يغينر منا بنلسنه، فيغينر طاعنف هللا بمعصنيته، 

لير علينه  جنءا   وفاقنا ، ومنا  وشكر  بكلر ، وأسبا  رضا  بأسبا  سيطه، فا ا لير

فان لير المعصيف بالطاعف، لينر هللا علينه الع وبنف بالعافينف، والن ل , ربك باالم للعبيد

وإ ا أراد هللا ب نوم , إن هللا ال يغير ما ب وم حتى يغيروا ما بأنلس م" وقال تعالى , بالعء

رو  عننن هللا  وفني بعنن  ا ثنار ممننا" سنو   فننال منرد لننه ومنا ل ننم مننن دوننه مننن وال 

وعءتي وجاللي ال يكون عبد من عبيد  على ما أح ، ثنم ينت نل عننه " تعالى أنه قال 

إلى ما أكر  إال انت لت له مما يح  إلنى منا يكنر ، وال يكنون عبند منن عبيند  علنى منا 

وقنند أحسننن , أكننر ، فينت ننل عنننه إلننى مننا أحنن ، إال انت لننت لننه ممننا يكننر  إلننى مننا يحنن 

 :الالشاعر في  لك حيث ق

 

 نعمـــــان ال نو  تءيل الــــف        ا                  ــــــــإ ا كنت في نعمف فارع     

 ع الن مـــاد سريـــــفر  العب                    اد     ـــــــوحط ا بطاعف ر  العب     

 و مـــــــديد الاد شــفالم العب                       عت ـا استطـــوإيات والالم م م     

 ار من قد ظلمـــــــر آثــلتبص                     ورى   ـــن الـــــلبك بيافر ب ــوس     

  مـــــ ود علي م وال تتــــــش                 دهم        ـــــــاكن م بعــــــــفتلك مس     

 من الالم وهو ال   قد قصم                          م ـي  عليــــان شـــــا كــــوم     

 مـــقصور وأ رى علي م أط          ن              ـــان ومــــــفكم تركوا من جن     

  م كالحلمـــان ال   نالــــــوك                      ات النعيم ـــــــصلوا بالجحيم وف     

 وبتنه، لتءلءلنت اخرا ولوال أن رحمنف هللا تعنالى سنب ت ل نبه، ومغلرتنه سنب ت ع

بمن قابله بما ال يليق به سبحانه، ولوال حلمه ومغلرته لءالنت السنماوات واخرا منن 
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ِإ َّ اقلَّاَه ُمِْساَُّ اقسَّاَماَواِت َواْرَْرَأ َبْ  تَااُاوََل َوقَاِ ْن زَاقَتَااا " معاصني العبناد، قنال تعننالى 
َِ ِإنَّهُ   " َكاَ  َحِلهًما َغُفورًا   ِإْ  بَْمَسَكُمَما ِمْن َبَحٍد ِمْن بَاْعِد

أ  أننه لنوال حلمنه عنن , أسما ه، وهي الحليم والغلنور منفتأمل  تم ه   ا يف باسمين 

أ بننر سننبحانه عننن كلننر , الجننناة ومغلرتننه للعصنناة لمننا اسننت رت السننماوات واخرا

تكاد السموات يتلطرن منه وتنشق اخرا وتير الجبنال هندا  "  بع  عباد  حيث قال

أ رج هللا سبحانه اخبوين من الجنف ب ن  واحد ارتكبا  و اللا فيه ن يه ، ولعنن وقد , "

إبليس وطنرد  وأ رجنه منن ملكنوت السنماوات واخرا بن ن  واحند ارتكبنه و نالف 

 :فيه أمر ، ونحن معاشر الم صرين نيشى أن يكون قد تح ق فينا قول الشاعر

 

 درج الجنان ل   النعيم اليالد نصل ال نو  إلى ال نو  ونرتجي                 

 ى ب ن  واحدــــملكوته اخعلن          ـــن مــــد علمنا أ رج اخبويــول         

 

- :وتقطع النعم الواصلة, المعاصي تزيل النعم الحاصلة

وهنن   الع وبننف مكملننف إلننى مننا سننبق بيانننه مننن أضننرار النن نو  والمعاصنني كيننف تلعننل 

لحاضنرة بننين يند  صناحب ا، وت طنع الننعم الواصنلف التنني بصناحب ا ف ني تءينل الننعم ا

ينتاننر قنندوم ا إلي ننا، ف نني تءيننل الحاصننلف، وتمنننع الواصننلف، فننان نعننم هللا مننا حلنن  

موجودها بم ل الطاعف، وال استجل  مل ودها بم ل طاعته سبحانه، فنان منا عنند هللا ال 

سنببا  يجلبنه، وآفنف تبطلنه، ينال إال بطاعته، وقد جعل هللا سبحانه لكل شي  سنببا  وآفنف، 

فجعل أسبا  نعمنه الجالبنف ل نا طاعتنه، وآفات نا المانعنف ل نا معصنيته ، فنا ا أراد حلن  

نعمته على عبد  أل مه رعايت ا بطاعته في ا، وإ ا أراد ىوال ا عننه   لنه حتنى عصنا  

 .ب ا

   علنم العبند بن لك مشناهدة فني نلسنه ولينر ، وسنماعا  لمنا لنا  عننه مننيومن العج 

أ بار من أىيلت نعم هللا عنه بمعصيته، وهو م يم على معصيف هللا، كأننه مسنت نى منن 

ه   الجملف، أو ميصوص من ه ا العموم، وكنأن هن ا أمنر جنار علنى النناس ال علينه، 

وواصننل إلننى اليلننق ال إليننه، فننأ  ج ننل أبلننغ مننن هنن ا ف وأ  ظلننم للنننلس فننوق هنن ا ف 

 .فالحكم هلل العلي الكبير 
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- :الذنو  المعاصي أنها تمحق البركة من العمر والرزق ومن عقوبة

  ،ومن ع وبات ا  أن ا تمحق بركف العمر ، وبركف الرىق ، وبركف العلم ، وبركنف العمنل

وبالجملف أن ا تمحق بركف الدين والدنيا، فنال تجند أقنل بركنف فني عمنر  , وبركف الطاعف

را إال بمعاصني اليلنق، قنال ودينه ودنيا  ممن عصى هللا، وما محيت البركف من اخ

 :هللا تعالى 

َََلْهِمْ  بَارََكاٍت ِمَن اقسََّماِء َواْرَْرأِ "  وقال ..." َوَقْو َب َّ َبْهَل اْقُقَرى مَمُنوا َواتاََّقْوا َقَفَتْحَنا 

َََلى اقطَّرِيَقِة " تعالى َناُهْ  َماًء َغَد ًاَوبَقَِّو اْستَاَقاُموا   " ِفههِ قِنَاْفِتنَاُمْ   َرَْسَقهاْ
إن روح ال ندس نلنث فني " وفني الحنديث     , إن العبد ليحنرم النرىق بالن ن  يصنيبه  

روعي أنه لن تموت نلس حتى تستكمل رىق ا، فات وا هللا وأجملوا فني الطلن ، فاننه ال 

ينال ما عند هللا إال بطاعته، وإن هللا جعل الروح واللرح فني الرضنى والي نين، وجعنل 

 "والسيل ال م والحءن في الشك

وليست سعف الرىق والعمل بك رته، وال طنول العمنر بك نرة الشن ور واخعنوام، ولكنن 

وإن عمننر العبنند هننو منندة حياتننه، وإن حينناة , سننعف الننرىق وطننول العمننر بالبركننف فيننه

اإلنسان بحياة قلبه وروحه، وال حياة ل لبه إال بمعرفنف فناطر  ومحبتنه وعبادتنه وحند ، 

ف ب كر ، واخننس ب ربنه، ومنن ف ند هن   الحيناة ف ند اليينر كلنه، واإلنابف إليه، والطمأنين

ولو تعوا عن ا بما تعنوا بنه فني الندنيا، بنل ليسنت الندنيا أجمع نا عوضنا  عنن هن   

الحياة، فمن كل شني  يلنوت العبند عنوا فمنن  فاتنه هللا تعنالى لنم يعنوا عننه شني  

بالنن ات عننن ال ننادر وكيننف يعننوا الل يننر بالنن ات عننن الغننني بالنن اتف والعنناجء , البتننف

بال اتف  والميت عن الحي ال   ال يموتف  والميلوق عن اليالق، وكيف يعوا منن 

 ال يملك م  ال  رة عمن له ملك السموات واخراف 

 

 

 

 

- :الشيطا  مع المعصية وسبب المحق
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وإنمننا كانننت معصننيف هللا سننببا  لمحننق بركننف الننرىق واخجننل خن الشننيطان موكننل ب ننا 

لطانه علي م، وحوالته على ه ا النديوان وأهلنه وأصنحابه، وكنل شني  وبأصحاب ا، فس

 يتصننل بننه الشننيطان وي ارنننه، فبركتننه ممحوقننف، ول نن ا شننر   كننر اسننم هللا تعننالى عننند

لما في م ارننف اسنم هللا تعنالى منن البركنف، , اخكل والشر  واللبس والركو  والجما 

  . و كر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركف

- :من هللا وحده فاحذروا معصيتهالبركة 

إن هللا تعننالى هننو النن   يبننارت وحنند  والبركننف كل ننا منننه، وكننل مننا نسنن  إليننه مبننارت، 

فكالمننه مبننارت، ورسننوله مبننارت، وعبنند  المنن من النننافع ليل ننه مبننارت، وبيتننه الحننرام 

مبارت، وكنانته منن أرضنه وهني الشنام أرا البركنف، فنال مبنارت إال هنو وحند ، وال 

، وكنل منا باعند  منن نلسنه ...إال ما نس  إليه، أ  إلى محبته وألوهيته ورضا  مبارت 

من اخعيان واخقوال واخعمال فال بركف فيه وال  ير، وكل ما كان منه قريبا  من  لنك 

 .فليه من البركف على قدر ال ر  منه

 

- :والمعصية سببها, اللعنة ضد البركة

أبعد شني  , أو عمل لعنه هللا, أو شيق لعنه هللا ,فأرا لعن ا هللا, وضد البركف اللعنف

, من اليير والبركف، وكل ما اتصل ب لك وارتبل به وكان منه بسبيل فال بركف فيه أبندا  

وقد لعن عدو  إبليس وجعله أبعد  ل ه مننه، فكنل منا كنان ج تنه فلنه منن لعننف هللا ب ندر 

بركنف العمنر والنرىق قربه واتصناله، فمنن هننا كنان للمعاصني أعانم تنأثير فني محنق 

والعلم والعمل، وكنل وقنت عصنيت هللا فينه، أو منال عصني هللا بنه، أو بندن أو جنا  أو 

علم أو عمل عصي هللا بنه ف نو علنى صناحبه لنيس لنه، فلنيس منن عمنر  ومالنه وقوتنه 

وإال فمن الناس من يعيش في ه   الدار ما نف , وجاهه وعلمه وعمله إال ما أطا  هللا به

روى , وعمننر  ال يبلننغ عشننرين سنننف أو نحوهننا وهكنن ا الجننا  والعلننمسنننف أو نحوهننا 

الندنيا ملعوننف، ملعنون منا في نا، إال " قنال  -صنلى هللا علينه وسنلم  -الترم   أن النبني 

ملعنون , ملعوننف الندنيا" وفي أثر آ نر "  كر هللا عء وجل وما واال ، أو عالم أو متعلم

 .يه البركف  اصف، وهللا المستعان ه ا هو ال   ف"  إال ما كان هلل, ما في ا

- :العاصي أسير شيطانه
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ومننن ع وبننف المعصننيف أن العاصنني دا مننا  فنني أسننر شننيطانه، وسننجن شنن واته، وقيننود 

هوا ، ف و أسير مسجون م يد، وال أسير أسوأ حاال  من أسير أسر  أعدى عدو لنه، وال 

يسنير إلنى هللا سجن أضيق من سجن ال نوى، وال قيند أصنع  منن قيند الشن وة، فكينف 

 والدار ا  رة قل  مأسور مسجون م يدف وكيف ييطو  طوة واحدةف

وإ ا ت يد ال ل  طرقته ا فات من كل جانن  بحسن  قينود ، وم نل ال لن  م نل الطنا ر، 

الشيطان   ن  " وفي الحديث , كلما عال بعد عن ا فات، وكلما نءل استوحشته ا فات

ف  ل ا وهي بين ال  ا  سريعف العطن ، فكن ا العبند وكما أن الشاة التي ال حا" اإلنسان

إ ا لم يكن علينه حناف  منن هللا ف  بنه ملترسنه وال بند، وإنمنا يكنون علينه حناف  منن هللا 

بالت وى ف ي وقايف وُجنف حصنينف بيننه وبنين   بنه، كمنا هني وقاينف بيننه وبنين ع وبنات 

لم مننن النن   ، وكلمننا النندنيا وا  ننرة، وكلمننا كانننت الشنناة أقننر  مننن الراعنني كانننت أسنن

بعنندت عننن الراعنني كانننت أقننر  إلننى ال ننالت، وأحمننى مننا تكننون الشنناة إ ا قربننت مننن 

 .الراعي، وإنما يأ   ال    ال اصي من الغنم، وهي اخبعد من الراعي 

وأصل ه ا كله أن ال ل  كلما كنان أبعند منن هللا كاننت ا فنات إلينه أسنر ، وكلمنا كنان 

فالغللنف , والبعد من هللا مرات  بع  ا أشد منن بعن , اتأقر  من هللا بعدت عنه ا ف

تبعد ال ل  عن هللا ، وبعد المعصيف أعام من بعد الغللنف، وبعند النلناق والشنرت أعانم 

 .من  لك كله

 

- :المعاصي تضعف في القلب تعظيم الر  سبحانه

ومننن أعاننم أ طننار المعاصنني وأضننرارها أن ننا تنن ه  مننن ال لنن  تعاننيم الننر  جننل 

فان عامنف هللا تعنالى وجاللنه فني قلن  العبند ي ت ني , وت عف وقار  في قل جالله، 

تعايم حرماته، وتعايم حرماته يحول بينه وبين الن نو ، والمتجر نون علنى معاصنيه 

ما قدرو  هللا حنق قندر ، فكينف ي ندر  حنق قندر ، أو يعامنه ويكبنر ، أو يرجنو وقنار  

المحننال، وأبننين الباطننل، وكلننى  ويجلننه مننن ي ننون عليننه أمننر  ون يننهف وهنن ا مننن أكبننر

بالعاصي ع وبف أن ي محل من قلبه تعايم هللا جنل جاللنه، وتعانيم حرماتنه، وي نون 

 .عليه ح ه 

- :المعاصي تذهب الحيا 
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ومن آثار المعاصي وع وبت ا أن ا ت ه  الحيا  ال   هو مادة حياة ال لن ، وهنو أصنل 

 .كل  ير ، و هابه  ها  كل  ير بأجمعه

علينه  –وقنال " الحيا   ينر كلنه: " أنه قال -صلى هللا عليه وسلم  -عنه  وفي الصحي 

إن مما أدرت الناس من كالم النبوة اخولى إ ا لنم تسنت  فاصننع منا "  -الصالة والسالم

والمعنى من لم يسنت  , أنه على الت ديد والوعيد: أحدهما, وفي الحديث تلسيران" شئت

الحامل على ترك ا الحيا ، فنا ا لنم يكنن هننات حينا  إ  , فانه يصنع ما يشا  من ال با  

 .يءعه عن ال با   فانه يواقع ا، وه ا تلسير أبي عبيدة

أن اللعننل إ ا لننم تسننت  فيننه مننن هللا فافعلننه، وإنمننا النن   ينبغنني تركننه هننو مننا : والثاااني

 .يستحى فيه من هللا ، وه ا تلسير اإلمام أحمد

واعتبننار أحنند , وإباحننف يكننون إ نننا  : ال ننانييكننون ت دينند ووعينند، وعلننى : فعلننى اخول

والم صود أن الن نو  ت نعف الحينا  منن العبند، حتنى , المعنيين يوج  اعتبار ا  ر

ربما انسل  منه بالكليف، وربما ال يتأثر بعلم الناس بسو  حاله وال باطالع م علينه، بنل 

سننال ه مننن ك يننر مننن م ييبننر هننو عننن حالننه وقننب  مننا يلعلننه، والحامننل لننه علننى  لننك ان

وإ ا رأى إبلنيس , الحيا ، وإ ا وصل العبد إلى هن   الحالنف لنم يبنق فني صنالحه مطمنع

يعنى فرحا  وسنرورا  منن إبلنيس ب ن ا العبند , فديت من ال يلل : طلعف وج ه حيا  وقال 

 .ال   ف د الحيا 

فمنن ال حينا  فينه ف نو مينت فني الندنيا شن ي فني ا  نرة، ... والحيا  مشنتق منن الحيناة

ين ال نو  وبين قلف الحيا  وعدم الغينرة تنالىم منن الطنرفين، وكنل من منا يسنتدعي وب

ا  ر ويطلبه ح ي ا ، ومنن اسنتحى منن هللا عنند معصنيته، اسنتحى هللا منن ع وبتنه ينوم 

 .يل ا ، ومن لم يستحى من هللا تعالى عند معصيته لم يستحى هللا من ع وبته 

 

- :المعاصي تقتل الشهامة والغيرة

فان نا كن لك ت تنل , كاننت المعاصني والن نو  تن ه  الحينا  الن   هنو حيناة ال لنو لما 

والغيننرة هنني لحياتننه وصننالحه , وعمننوم الننناس ف والنيننوة والغيننرة علننى النننلسالشنن ام

كننالحرارة الغريءيننف لحينناة جميننع البنندن، وهنني النننار التنني تيننرج مننا فيننه مننن اليبننث 

والل نف والحديند، وأشنرف النناس  والصلات الم مومف، كما ييرج الكير  بث الن ه 
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أليننر  -صننلى هللا عليننه وسننلم  -ول نن ا كننان النبنني , وأعالهننم قنندرا  وهمننف أشنندهم ليننرة

صنلى هللا  -اليلق على اخمف، وهللا سبحانه أشد ليرة منه، كما ثبت فني الصنحي  عننه 

وفني " أتعجبون من ليرة سعدف خنا ألير منه، وهللا ألينر منني : أنه قال  -عليه وسلم 

يننا أمننف : "أنننه قننال فنني  طبننف الكسننوف -صننلى هللا عليننه وسننلم  –الصننحي  أي ننا  عنننه 

وفي الصحي  أي نا  عننه أننه " محمد ما أحد ألير من هللا أن يءني عبد  أو تءني أمته 

منن أجنل  لنك حنرم اللنواحش منا ظ نر من نا ومنا بطنن، وال , ال أحد ألير من هللا: قال

من أجل  لنك أرسنل الرسنل مبشنرين ومنن رين، وال أحند أحد أح  إليه الع ر من هللا، 

فجمنع فني هن ا الحنديث بنين " أح  إليه المدح منن هللا، منن أجنل  لنك أثننى علنى نلسنه

الغيرة التي أصل ا كراهف ال با   وبغ  ا، وبين محبف الع ر ال   يوج  كمنال العندل 

ينه عبند ، وي بنل والرحمف واإلحسان، وهللا سنبحانه منع كمنال ليرتنه يحن  أن يعتن ر إل

ع ر من اعت ر إلينه، منن أجنل  لنك أرسنل رسنله وأننءل كتبنه إعن ارا  وإنن ارا  ، وهن ا 

 ...لايف المجد واإلحسان ، ون ايف الكمال
 

- :المعاصي تستدرج صاحبها لتقضي على الغيرة من قلبه

, يعنننني اليننناطرة, قننند ال يبننندأ العبننند بالمعصنننيف أو الننن ن  ولكن نننا تبننندأ بحنننديث الننننلس

ياطرة تن ل  وسوسف، والوسوسف تصير إرادة، واإلرادة ت وى فتصنير عءيمنف، ثنم وال

تصننير فعننال ، ثننم تصننير صننلف الىمننف وهيئننف ثابتننف، وحينئنن   يتعنن ر اليننروج من مننا كمننا 

 .يتع ر اليروج من صلاته ال ا مف به

أنه كلما اشتدت مالبسف ال نو  أ رجت من قلبه الغينرة علنى نلسنه وأهلنه : والم صود

وم الناس، وقد ت عف في ال ل  ضنعلا  شنديدا  حتنى ال يسنت ب  بعند  لنك ال بني  ال وعم

 .من نلسه وال من لير ، وإ ا وصل إلى ه ا الحد ف د د ل في با  ال الت
 

- :والعياق باهلل –بقتل الغيرة يصبح العاصي ءيوثاً 

ح، بنل المعاصي انه ال ي تصر علنى عندم االسنت باو قد يصل اخمر ببع  أهل ال نو 

يَُحسون اللواحش والالم لغير ، ويءينه له، ويندعو  إلينه، ويح نه علينه، ويسنعى لنه فني 

تحصيله، ول  ا كان الديوث أ بث  لنق هللا، والجننف علينه حنرام، وكن لك محلنل الالنم 

وفني الحنديث عنن ابنن عمنر , لغير  ومءينه لغير ، وه ا من ا ثار اليبي ف ل لف الغينرة
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ثالثنف قند حنرم هللا تبنارت " قنال  –صنلى هللا علينه وسنلم  –رضي هللا عن منا أن النبني 

الللن  " والديوث ال   ي ر فني أهلنه اليبنث, مدمن اليمر والعاق: وتعالى علي م الجنف 

 .خحمد وروا  النسا ي والبءار وصححه الحاكم
 

- :الغيرة أصل الدين 

ن أصنل الندين الغينرة ومنن ال لينرة لنه ال دينن لنه، وال يعنني بن لك نيلق ممنا سنبق أ

فنالغيرة , الكلر ولكن الم صود ضعف شديد في اإليمان ين ر بيطر شديد على صاحبه

تحمي ال ل  فتحمي له الجوارح، فتدفع السو  واللواحش، وعندم الغينرة يمينت ال لن ، 

 .فتموت له الجوارح؛ فال يب ى عندها دفع البتف 

الغيرة في ال ل  م نل ال نوة التني تندفع المنرا وت اومنه، فنا ا  هبنت ال نوة وجند  وم ل

 .را المحل قابال  لوجود ، ولم يجد دافعا  لطرد ، فتمكن فكان ال التمالداُ  الم
 

- :وفي الغر  أوضح مثال

والمتأمننل فنني أحننوال اخمننم اخ ننرى ممننن اسننتحكمت فنني م المعاصنني وتلشننت فنني م 

فنني م حتننى أصننبحت الغيننرة فانتشننرت , يسننمون ا بغيننر اسننم االنن نو  حتننى أصننبحوا 

وإ ا , وأصننب  المجتمننع كلننه لارقننا  فنني الديوثيننف, عننندهم ضننربا  مننن الماضنني السننحيق

  ني علي نا فني م ندها باسنم الحرينف ظ رت عالمف ولو محنددة للنينوة فسنرعان منا يُ 

 .ولعل  لك مما سيكون سببا  لتعجيل الع وبف وال الت, الشيصيف

 

- :عصية توجب القطيعة بين العبد وربهالم

ومننن أعاننم ع وبننات المعاصنني والنن نو  أن ننا توجنن  ال طيعننف بننين العبنند وبننين ربننه 

سبحانه وإ ا وقعت ال طيعف ان طعت عنه أسبا  اليير واتصلت به أسبا  الشنر، فنأ  

فالح وأ  رجا ف وأ  عيش لمن ان طعت عنه أسبا  اليير، وقطع ما بينه وبين ولينه 

  ال   ال لنى عنه طرفف عين، وال بدل لنه مننه، وال عنوا لنه عننه، واتصنلت وموال

وتيلى عنه وليه ف فنال تعلنم , به أسبا  الشر، ووصل ما بينه وبين أعدا ه فتوال  عدو 

قال بع  السلف , نلس ما في ه ا االن طا  واالتصال من أنوا  ا الم وأنوا  الع ا 

ه وبنننين الشنننيطان، فنننان أعنننرا عننننه هللا تنننوال  رأينننت العبننند مل نننى بنننين هللا سنننبحان: 

 َوِإْذ  ُاْلَنا قِْلَمَ ِئَكِة : وقد قال تعالى الشيطان، وإن توال  هللا لم ي در عليه الشيطان،
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ََاااْن بَْماااِر رَبِّاااِه بَفَاَتتَِّ ُذونَاااُه  ُدوا ِإَلَّ ِإْبلِاااهَم َكااااَ  ِماااَن اَْلِااانِّ فَاَفَساااَ   َُ َََ  َفَسااا ُدوا ِْل ُُ اْسااا
ََااااااااااااااااااُدو  بِااااااااااااااااااْ َم قِلظَّاااااااااااااااااااِقِميَ َوُذرِّياَّ  َُوِن َوُهااااااااااااااااااْ  َقُكااااااااااااااااااْ                                                                            تَااااااااااااااااااُه َبْوقِهَاااااااااااااااااااَء ِمااااااااااااااااااْن 

 [ .  51: سورة الك ف " ]  َبَدًَل 

أننا أكرمنت أبناكم، ورفعنت قندر ، وف نلته علنى لينر ، : كأن هللا سبحانه ي نول لعبناد 

مرت مال كتي كل م أن يسجدوا له تكريمنا  وتشنريلا  فأطناعوني وأبنى عندو  وعندو  فأ

فعصننى أمننر ، و ننرج عننن طنناعتي، فكيننف يحسننن بكننم بعنند هنن ا أن تتينن و  و ريتننه 

أوليا  من دوني فتطيعو  في معصيتي، وتوالو  في  الف مرضاتي وهنم أعندى عندو 

 لكمف 

                      " وهنننننم لكنننننم عننننندو: " لنننننه ونبنننننه موالننننننا سنننننبحانه علنننننى قنننننب  هننننن   المنننننواالة ب و

     "فلسنق عنن أمنر ربنه : " ، كمنا نبنه علنى قبح نا ب ولنه تعنالى  [ 51: سنورة الك نف] 

، فتبنين أن عداوتنه لربنه وعداوتنه لننا، كنل من منا سنب  يندعو [  51: سورة الك ف ] 

 .بدال  إلى معاداته، فما ه   المواالةف وما ه ا االستبدالف بئس للاالمين 

 

- :المعصية تجرئ على صاحبها اآلخرين

ومن ع وبف المعاصي وال نو  وآثارها ونتا ج ا على صاحب ا أن ا تجرئ علنى العبند 

مننا لننم يكننن يجننرؤ عليننه مننن أصننناف الميلوقننات، فتجننرئ عليننه الشننياطين بنناخ ى 

واإللوا  والوسوسف والتيويف والتغرير، وإنسنا ه منا مصنلحته فني  كنر ، وم نرته 

وتجننرئ عليننه , نسننيانه، فتجتننرئ عليننه الشننياطين حتننى تنن ى  إلننى معصننيف هللا أىا فنني

شننياطين اإلنننس بمننا ت نندر عليننه مننن اخ ى فنني ليبتننه وح ننور ، وتجننرئ عليننه أهلننه 

إننني خعصنني هللا : قننال بعنن  السننلف, و دمننه وأوالد  وجيرانننه حتننى الحيننوان الب ننيم

 .فأعرف  لك في  لق امرأتي ودابتي

يننه أوليننا  اخمننر بالع وبننف التنني إن عنندلوا في ننا أقنناموا عليننه الحنندود، وكنن لك تجننرئ عل

وتجرئ عليه نلسه فتأسد عليه وتصع ، فان أرادها بيير لم تطاوعه ولم تن ند لنه، بنل 

 . تسوقه إلى ما فيه هالكه، شا  أم أبي
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- :الطاعة حصن هللا تعالى فاحذر أخي أ  تفارقه

فل ند , فنارق الطاعنف إلنى المعصنيف أننهميلوقنات إن ال   يجرئ على العبد كل هن   ال 

 لك خن الطاعنف حصنن النر  تبنارت , أسبا  الحمايف ونل  عن نلسه حصن الوقايف

وتعالى ال   من د له كان من ا منين، فا ا فارق الحصن اجترأ علينه قطنا  الطرينق 

لينه، وليرهم، وبحس  اجترا ه على معاصي هللا يكون اجترا  ه   ا فات والنلوس ع

 . وليس له شي  يرد عنه

وإرشنناد الجاهننل، واخمننر بننالمعروف والن نني عننن , فننان  كننر هللا وطاعتننه والصنندقف

وليرها من الطاعات وقايف ترد عنن العبند، بمنءلنف ال نوة التني تنرد المنرا ... المنكر

وت اومه، فا ا س طت ال نوة للن  وارد المنرا وكنان ال نالت، والبند للعبند منن شني  

وكلمنا قننو  , ن موجن  السنيئات والحسننات يتندافع ويكنون الحكنم للغالن ينرد عننه، فنا

جان  الحسنات كان الرد أقوى كما ت دم، فان هللا يدافع عن ال ين آمنوا، واإليمان قنول 

 .وعمل، فبحس  قوة اإليمان يكون قوة الدفع
 

- :ومن أضرارها أنها تضعف إراءة صاحبها

أن نا ت نعف ال لن  عنن إرادتنه، فت نو  وإن من أ طنر أضنرار المعصنيف علنى العبند 

إرادة المعصيف، وت عف إرادة التوبف شيئا  فشيئا ، إلى أن تنسل  منن قلبنه إرادة التوبنف 

بالكليف، فلو مات نصله لما تا  إلى هللا، وقد ينأتي باالسنتغلار وتوبنف الكن ابين باللسنان 

, عت نا متنى أمكننهك ير وقلبه مع ود بالمعصنيف مصنر علي نا، عناىم علنى مواقالالشي  

 .وه ا من أعام اخمراا وأقرب ا إلى ال الت

 

- :وضرر المعصية يلحق غير صاحبها كذلك

بل قد يتعدا  إلى لير  منن النناس والندوا  , صاحب ا ف ل دال ي ف ضرر المعصيف عن

 .فيحترق هو ولير  بش م ال نو  والالم, حيث يعود علي م ش م معصيته

لتمنوت فني وكرهنا منن ظلنم  –وهو طا ر م نل الندجاج  – إن الحبار : قال أبو هريرة

 . الاالم

 –أ  ال حنل والجند   –إن الب ا م تلعن عصاة بني آدم إ ا اشتدت السنف : وقال مجاهد

 .ه ا بش م معصيف ابن آدم: وت ول, وأمسك المطر
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منعننا ال طنر : دوا  اخرا وهوام ا حتى اليننافس والع نار  ي ولنون: وقال عكرمف

 .ني آدمب نو  ب

 .حتى يلعنه من ال  ن  له, فال يكليه ع ا   نبه

 

- :المعاصي تورث الذل

فنان العنء كنل العنء , وإن من أضرار المعاصي على صاحب ا أن نا تورثنه الن ل وال بند

أ  "  مننن كننان يرينند العننءة فننان العننءة هلل جميعننا  : "فنني طاعننف هللا تعننالى ، قننال سننبحانه

 . دها إال في طاعف هللا سبحانهفليطلب ا بطاعف هللا، فانه ال يج

 . الل م أعءني بطاعتك وال ت لني بمعصيتك : وكان من دعا  بع  السلف

إن م وإن ط ط نت ب نم البغنال، وهملجنت ب نم البنرا ين فنان  ل : قال الحسن البصر  

وه ا ما ر من العامف وأنه منع , البرا ين نو  من الييل –المعصيف ال يلارق قلوب م 

قننال عبنند هللا بننن , أبننى هللا إال أن ينن ل مننن عصننا   -ورث م العننءة أبنندا  المعصننيف ال ينن

 : المبارت

 رأيت ال نو  تميت ال لو              وقد يورث ال ل إدمان ا  

 وترت ال نو  حياة ال لو               و ير لنلسك عصيان ا 

 وهل أفسد الدين إال الملوت             وأحبار سو  ورهبان ا 
 

- :عاصي تفسد العقل وتطفئ نورهالم

وإن , وي دينه لمعنالم الطرينق, إن للع ل ال   حبنا  هللا لننسنان ننورا  ي ني  لنه حياتنه

قنال بعن  , وإ ا طلئ نور  ضنعف ون نق, المعاصي تلسد الع ل وتطلئ نور  وال بد

ما عصى هللا أحد حتى يغي  ع له، وه ا ظاهر، فاننه لنو ح نر ع لنه لحجنء  : السلف

عصيف وهو في قب ف الر  تعنالى، وتحنت ق نر  وهنو مطلنع علينه، وفني دار  عن الم

ومال كتننه شنن ود عليننه ننناظرون إليننه، وواعنن  ال ننرآن ين ننا ، وواعنن  , علننى بسنناطه

بالمعصننيف مننن  يننر النندنيا وا  ننرة  يلوتننهاإليمننان ين ننا ، وواعنن  النننار ين ننا ، والنن   

ل ي ندم علنى االسنت انف بن لك أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور والل ة ب ا، ف 

 كله، واالستيلاف به  و ع ل سليمفف 
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- :احذر أ  تكو  من الغافلين

قنال , منن الغنافلين -والعينا  بناهلل -إن ال نو  إ ا تكاثرت طبع على قل  صحب ا فكنان 

هنو : ، قنال" كال بل ران على قلنوب م منا كنانوا يكسنبون" بع  السلف في قوله تعالى

: وقنال لينر , هو ال ن  على ال ن ، حتى يعمي ال لن : وقال الحسن ,ال ن  بعد ال ن 

 . المعاصي أحاطت بال لو ولما ك رت ال نو  

وأصل ه ا أن ال ل  يصدأ من المعصيف فا ا ىادت لل  الصندأ حتنى يصنير راننا ، ثنم 

يغل  حتى يصير طبعا  وقلال  و تما ، فيصير ال ل  في لشاوة ولالف، فا ا حصل لنه 

ال ندى والبصنيرة انعكنس فصننار أعنال  أسنلله، فحينئن  يتنوال  عندو  ويسننوقه   لنك بعند

 . حيث أراد
 

- !!!:لعنة رسول هللا 

فاننه لعنن  -صنلى هللا علينه وسنلم  -ومن ا أن ال نو  تد ل العبد تحت لعنف رسنول هللا 

فلعنن , والتي ليرها أكبر من نا، ف ني أولنى بند ول فاعل نا تحنت اللعننفمعينف معاصي 

مف والمستوشنننمف، والواصنننلف والموصنننلف، والنامصنننف والمتنمصنننف، والواشنننرة الواشننن

, وهنن   المعاصنني تتعلننق بأفعننال معينننف للنسننا  يعملن ننا بغننرا الجمننال, والمستوشننرة

, فالوشننم الغننرى بنناإلبر للجلنند ثننم يحشننى بالكحننل أو بأيننف مننادة لوضننع الءينننف ال ابتننف

 .تطل   لك ليلعل ل اوالواشمف هي التي ت وم ب لك والمستوشمف هي التي 

, وأمننا الواصننلف ف ننني التنني تصنننل الشننعر والمستوصننلف هننني تطلنن   لنننك ليلعننل ل نننا

, والنامصف هي التي تنتف شعر الحاجبين والمتنمصنف هني التني تطلن   لنك ليلعنل ل نا

والواشرة هي التني تحندد أسننان ا وترقنق أطراف نا والمستوشنرة هني التني تطلن   لنك 

 . ليلعل ل ا

ولعنن , ولعن المحلل والمحلنل لنه,  ا  آكل الربا وم كله وكاتبه وشاهديهولعن النبي أي

ولعننن شننار  اليمننر وسنناقي ا وعاصننرها ومعتصننرها وبا ع ننا ومشننتري ا، , السننارق

ولعننن مننن ليننر منننار اخرا وهنني أعالم ننا , وآكننل ثمن ننا وحامل ننا والمحمولننف إليننه

, لنروح لرضنا  يرمينه بسن مولعن من اتي  شيئا  فينه ا, ولعن من لعن والديه, وحدودها

ولعنن , ولعنن منن  بن  لغينر هللا, والمتنرجالت منن النسنا , ولعن المين ين من الرجنال

, ولعننن مننن عمننل عمننل قننوم لننوط, ولعننن المصننورين, مننن أحنندث حنندثا  أو آوى محنندثا  
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ولعن من وسنم  -أ  ضلله , ولعن من كمه أعمى عن الطريق, ولعن من س  أبا  وأمه

ولعنن ىوارات ال بنور والمتين ين , عن من ضنال مسنلما  أو مكنر بنهول, دابف في وج  ا

, ولعننن مننن أفسنند امننرأة علننى ىوج ننا أو مملوكننا علننى سننيد , علي ننا المسنناجد والسننرج

وأ بننر أن مننن باتننت م نناجرة للننراش ىوج ننا لعنت ننا , ولعننن مننن أتننى امننرأة فنني دبرهننا

ن أشنار إلنى أ ينه وأ بنر أن من, ولعن منن انتسن  إلنى لينر أبينه, المال كف حتى تصب 

 . ولعن من س  الصحابف الكرام رضي هللا عن م أجمعين, بحديدة فان المال كف تلعنه

ولعن من , وقد لعن هللا في كتابه من أفسد في اخرا وقطع رحمه، وآ ى هللا ورسوله

ولعننن النن ين يرمننون المحصنننات , مننن البينننات وال نندى-سننبحانه  -كننتم مننا أنننءل هللا 

, ولعنن منن جعنل سنبيل الكنافر أهندى منن سنبيل المسننلم, ت باللاحشنفالغنافالت الم مننا

ولعنن علنى أشنيا  , ...ولعن الراشني والمرتشني والنرا ش، وهنو الواسنطف فني الرشنوة

فلو لم يكنن فني فعنل  لنك إال رضنا  فاعلنه بنأن يكنون ممنن يلعننه هللا , أ رى لير ه  

 .ورسوله ومال كته لكان في  لك ما يدعو إلى تركه

 

- :ة سبب نسيا  هللا لعبدهالمعصي

ممننا هننو معلننوم ي ينننا  أن هللا سننبحانه ال تعتريننه الغللننف وهننو سننبحانه منننء  عننن اليطننأ 

فكيننف ينسننى سننبحانه مننن أحنناط بكننل شنني  علمننا  وهننو ال ا ننل سننبحانه علننى , والنسننيان

ولكننن المعصننيف " فنني كتننا  ال ي ننل ربنني وال ينسننى" لسننان موسننى عليننه السننالم 

واالسننتغراق فنني الغللننف ,   المتعاقبننف وإلننالق ال لنن  عننن التوبننفوالنن نو, المتراكمننف

 والوقوف بين يديه وإهمال حسابه وع ابه , وجنابهجالل هللا  هونسيان

يستدعي كل  لك نسيان هللا لعبد  وتركنه، وتيليتنه بيننه وبنين نلسنه وشنيطانه، وهنالنك 

ا اقَِّذيَن مَمُنوا اتاَُّقوا اقلََّه َوْقتَاْنظُاْر يَا بَيالمَ ": ال الت ال   ال يرجى معه نجاة  قال هللا تعالى
                             "نَاْفاااااااااااااٌم َماااااااااااااا  َااااااااااااادََّمْ  قِغَاااااااااااااٍد َواتاَُّقاااااااااااااوا اقلَّاااااااااااااَه ِإ َّ اقلَّاااااااااااااَه َخِْاااااااااااااٌ  ِبَاااااااااااااا تَاْعَملُاااااااااااااو َ 

  [19 - 12: سورة الحشر ] 

وأ بنر أننه  ون ى عنن أن يتشنبه عبناد  الم مننون بمنن نسنيه بتنرت ت نوا ،, فأمر بت وا 

عاق  من ترت الت وى بنأن أنسنا  نلسنه، أ  أنسنا  مصنالح ا، ومنا ينجي نا منن ع ابنه، 

ومننا يوجنن  لننه الحينناة اخبديننف، وكمننال لنن ت ا وسننرورها ونعيم ننا، فأنسننا  هللا  لننك كلننه 

 .جءا  بما نسيه من عامته و وفه، وال يام بأمر 
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ل هللا قلبنه عنن  كنر ، واتبنع فترى العاصي م مال  لمصال  نلسه م نيعا ل نا، قند أللن 

ط فني سنعادته  هوا  وكان أمر  فرطا ، قد انلرطت عليه مصال  دنيا  وآ رته، وقند فنرَّ

 : اخبديف واستبدل ب ا أدنى ما يكون من ل ة، إنما هي سحابف صيف و يال طيف

 ال ييد   أحالم نوم أو كال ىا ل                          إن اللبي  بم ل ا                  

وأعام ع وبات المعاصي واإللراق في ا نسيان العبد لنلسنه، وإهمالنه ل نا، وإضناعته 

حا ا ونصيب ا من هللا، وبيعه  لك بنالغبن وال نوان وأبينس الن من، فيبينع منن ال لننى 

 : له عنه، وال عوا له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوا 

 وما من هللا إن ضيعت من عوا           من كل شي  إ ا ضيعته عوا  

فاهلل سبحانه وتعالى يعوا عن كل شي  ما سوا  وال يعوا مننه شني ، ويغنني عنن 

كل شي  وال يغني عنه شي ، ويمنع من كل شي  وال يمنع منه شي ، ويجير من كنل 

شي  وال يجير منه شي ، كيف يسنتغني العبند عنن طاعنف منن هن ا شنأنه طرفنف عنينف 

ى  كر  وي يع أمر  حتى ينسيه نلسه فييسرها ويالم ا أعانم الالنمف فمنا وكيف ينس

 .ظلم العبد ربه ولكن ظلم نلسه، وما ظلمه ربه ولكن هو ال   ظلم نلسه

 

- :المعصية تخرج صاحبها من ءائرة المحسنين

ومن ع وبات المعصيف وال نو  أن ا تيرج صناحب ا منن دا نرة اإلحسنان وتمنعنه منن 

فان اإلحسنان إ ا باشنر ال لن  منعنه منن المعاصني، فنان منن عبند هللا  ثوا  المحسنين،

كأنه يرا  لم يكن كن لك إال السنتيال   كنر  ومحبتنه و وفنه ورجا نه علنى قلبنه، بحينث 

يصير كأنه يشاهد ، و لنك سنيحول بيننه وبنين إرادة المعاصني، ف نال عنن مواقعت نا، 

، وعيشن م ال نني ، ونعنيم م فا ا  رج من دا رة اإلحسان فاته صنحبف رف تنه الياصنف

التام، فان أراد هللا به  يرا  أقر  في دا رة عموم الم منين، فان عصا  بالمعاصي التني 

, وصنحبف أهلنه, حنرم ف نل اإلحسنان -وقنت ارتكابنه ل نا –تيرجه من دا نرة اإليمنان 

وه   المعاصني التني تيرجنه منن دا نرة اإليمنان وقنت , وعام منءلته,  وكرامف ف له

ال يءنني الءانني حنين يءنني وهنو : -صنلى هللا علينه وسنلم  -ه ل ا ما بيننه النبني ارتكاب

م من، وال يشر  اليمنر حنين يشنرب ا وهنو من من، وال يسنرق السنارق حنين يسنرق 
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وهو م من، وال ين   ن بف  ات شرف يرفنع إلينه النناس أبصنارهم حنين ينت ب نا وهنو 

 .وهللا توا  رحيم, وضف عليكم بعدوالتوبف معر, فاياكم إياكم أي ا الم منون" م من

 

- :زاءهم هللا مرضاً ففي قلوبهم مرض 

ومننن ع وبننات النن نو  والمعاصنني أن ننا تصننرف ال لنن  عننن صننحته واسننت امته إلننى 

فننان تننأثير النن نو  فنني ال لننو  كتننأثير , مرضننه وانحرافننه، فننال يننءال مري ننا  معلننوال  

وقند , ا، وال دوا  إال ترك نااخمراا في اخبدان، بل ال نو  أمراا ال لو  وأدواؤه

أجمع السا رون إلى هللا علنى أن ال لنو  ال تعطنى مناهنا حتنى تصنل إلنى موالهنا، وال 

تصل إلى موالها حتى تكون صنحيحف سنليمف، وال تكنون صنحيحف سنليمف حتنى ين لن  

داؤهننا فيصننير نلننس دوا  ننا، وال يصنن  ل ننا  لننك إال بمياللننف هواهننا، ف واهننا مرضنن ا، 

وكما أن من ن ى نلسه عن ال نوى , ته، فان استحكم المرا قتل أو كادوشلاؤها ميالل

كانت الجنف مأوا ، ك لك يكون قلبه فني هن   الندار فني جننف عاجلنف ال يشنبه نعنيم أهل نا 

نعيم ألبته، بنل التلناوت الن   بنين النعيمنين، كالتلناوت الن   بنين نعنيم الندنيا وا  نرة، 

 :وال تحس  أن قوله تعالى , ه ه ا وه اوه ا أمر ال يصدق به إال من باشر قلب

اَر َقِفي َجِحه ٍ إِ  َُّ  [  13 - 11: سورة االنلطار ]   َّ اْرَبْاَراَر َقِفي نَِعهٍ  َوِإ َّ اْقُف

 

أعننني دار  -م صننورا  علننى نعننيم ا  ننرة وجحيم ننا ف ننل بننل فنني دورهننم ال الثننف كنن لك 

م، وه ال  في جحيم، وهنل النعنيم ف  ال  في نعي -الدنيا ، ودار البرى  ، ودار ال رار 

إال نعننيم ال لنن ف وهننل العنن ا  إال عنن ا  ال لنن ف وأ  عنن ا  أشنند مننن اليننوف وال ننم 

, والحنننءن، وضنننيق الصننندر، وإعراضنننه عنننن هللا والننندار ا  نننرة وتعل نننه بغينننر هللا

وكننل شنني  تعلننق بننه وأحبننه مننن دون هللا فانننه , بكننل واد منننه شننعبف, وان طاعننه عننن هللا

, فكل من أح  شيئا  لير هللا ع   به ثالث منرات فني هن   الندار, ع ا يسومه سو  ال

ف و يع   به قبل حصوله حتى يحصل، فا ا حصنل عن   بنه حنال حصنوله منن سنلبه 

وفواته، والتنغنيق والتنكيند علينه وأننوا  المعارضنات، فنا ا سنلبه اشنتد ع ابنه علينه، 

 .ف    ثالثف أنوا  من الع ا  في ه   الدار
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- :رزخ أشدوعذا  الب

وألم فوات ما فاته من , فع ا  ي ارنه ألم اللراق ال   ال يرجى عود : وأما في البرى 

النعيم العايم باشتغاله ب د ، وألم الحجا  عن هللا، وألنم الحسنرة التني ت طنع اخكبناد، 

فننال م والغننم والحسننرة والحننءن تعمننل فنني نلوسنن م م ننل مننا تعمننل ال ننوام والدينندان فنني 

عمل ا في النلوس دا م مستمر، حتى يردها هللا إلى أجسنادها، فحينئن   ينت نل أبدان م، بل 

 .الع ا  إلى نو  هو أدهى وأمر

 

- :قار  قلك مع النعم

فأين ه ا من نعيم من يرقق قلبه طربا  وفرحا  وأنسا  بربه واشتياقا  إليه وارتياحا  بحبنه 

إن كنان : وي نول ا  نر, واطربنا : وطمأنينف ب كر ف حتى ي ول بع  م في حال نءعنه

مسناكين أهنل الندنيا : وي نول آ نر, أهل الجنف في م ل ه ا الحال إن نم للني عنيش طين 

لنو علنم : وي نول ا  نر,  رجوا وما  اقوا ل ي  العنيش في نا، ومنا  اقنوا أطين  منا في نا

إن فني الندنيا : وي ول ا  نر, الملوت وأبنا  الملوت ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف

 . ف من لم يد ل ا لم يد ل الجنف ا  رةجن
 

- :العقد بين يديك

فيا من با  حاه الغالي بأبيس ال من، ولبن كل الغبن في ه ا الع د وهنو ينرى أننه قند 

الم نومين، فينا عجبنا  منن ب ناعف معنك  فاسنأللبن، إ ا لم يكن لك  برة ب يمف السنلعف 

رى علنى يند  ع ند التبنايع وضنمن وثمن ا جنف المنأوى، والسنلير الن   جن, هللا مشتري ا

 : ال وان بيع، وقد بعت ا -صلى هللا عليه وسلم  -ال من عن المشتر  هو الرسول 

 إ ا كان ه ا فعل عبد بنلسه        فمن  ا له من بعد  لك يكرم ف             

ااااءُ  َوَماااْن يُِماااِن اقلَّاااُه َفَماااا قَاااُه ِماااْن ُمْكااارٍِ  ِإ َّ اقلَّاااهَ : )قنننال سنننبحانه وتعنننالى َِ (          يَاْفَعاااُل َماااا َي

 [  12: سورة الحج ] 
 

- :المعصية تدسي النفس والطاعة تعليها

ومن ع وبات المعصيف وال نو  أن ا تصغر النلس وت مع ا، وتدسني ا وتح رهنا، حتنى 

 تصير أصغر من كل شي  وأح ر ، كما أن الطاعف تنمي ا وتءكي ا وتكبرها، قال 
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ااااااااااااااَها( 9)َماااااااااااااْن زَكَّاَهاااااااااااااا  َاااااااااااااْد بَفْالَاااااااااااااَ  : " تعنننننننننننننالى ََسَّ                                "  َو َاااااااااااااْد َخااااااااااااااَ  َماااااااااااااْن 

 [11 - 9: سورة الشمس ] 

والمعنننى قنند أفلنن  مننن كبرهننا وأعالهننا بطاعننف هللا وأظ رهننا، وقنند  سننر مننن أ لاهننا 

 . وح رها وصغرها بمعصيف هللا

: سنورة النحنل " ] لتنرا  أم يدسنه فني ا: " اإل لا  ومنه قولنه تعنالى : وأصل التدسيف

59 . ]  

فالعاصي يدس نلسه في المعصيف، وييلي مكان نا، ويتنوارى عنن اليلنق منن سنو  منا 

ينأتي بننه، قند ان مننع عننند نلسنه، وان مننع عنند هللا ، وان مننع عننند اليلنق ، فالطاعننف والبننر 

تكبر النلس وتعءها وتعلي ا، حتى تصير أشنرف شني  وأكبنر  وأىكنا  وأعنال  ، ومنع 

تعانم رب نا وتح نر , يدينه  ليلف بين أن اف ي أ ل شي  وأح ر  وأصغر  هلل، يعنى  لك 

وب نن ا النن ل حصننل ل ننا العننء والشننرف والنمننو، فمننا صننغر رتنن  النننلس م ننل , نلسنن ا

 .معصيف هللا، وما كبرها وشرف ا ورفع ا م ل طاعف هللا سبحانه

 

- :بالمعصية ال جاه وال كرامة

واالسنتدراج الن   اشنرنا إلينه , الغللنفَلمرةفني  –تناة قد يشنعر ك ينر منن العصناة  والع

رور منا يءيننه لنه شنيطانه ويرى بعنين الُغن, أنه عايم كريم فتأ    العءة باإلثم_ ساب ا  

الدنيا وا  رة كمنا قنال هللا علنى , ويان ظن السو  فيءعم أن ا له فى الدارين, الغرور

دِّدتُّ إِّلَى َربوي : ) لسان أحدهم  نت َنا ُمن َلَب نا َولَئِّن رُّ ا مو َدنَّ َ يتنر  ومنا (  16: الك نف( ) َخَجِّ

علم صاحبنا أن من ع وبات المعاصي س وط الجنا  والمنءلنف والكرامنف عنند هللا وعنند 

 ل ه، فنان أكنرم اليلنق عنند هللا أت ناهم، وأقنرب م مننه منءلنف أطنوع م لنه، وعلنى قندر 

, ف أمننر  سنن ل سنن وط النن ليلينطاعننف العبنند تكننون لننه منءلننه عننند ، فننا ا عصننا  و ننال

فأس طه هللا من قلو  عباد ، وإ ا لم يبق له جا  عند اليلنق وهنان علني م عناملو  علنى 

حس   لك ، فعاش بين م أسوأ عيش  امل ال كر، ساقل ال در، ىر  الحال، ال حرمنف 

فننال فننرح وال سننرور، فننان  مننول النن كر وسنن وط ال نندر والجننا  معننه كننل لننم وهننم , لننه

 سرور معه وال فرح، وأين ه ا اخلم من ل ة المعصيف لوال سكر الش وة ف  وحءن، وال
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 -:الطاعة ترفع قكر صاحبها عند العالمين

ومننن أعاننم نعننم هللا علننى العبنند أن يرفننع لننه بننين العننالمين  كننر ، ويعلنني قنندر ، ول نن ا 

راهيم وا كنر عبادننا إبن: " ق أنبيا   ورسله من  لك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى

ننلَ  ت ا أَ نَّننوإسننحاق ويع ننو  أولنني اخينند  واخبصننار إِّ  نن ِّ  ف  َصننالِّ يَ بِّ  مت اهُ نَ صت " ] ارت ى النندَ رَ كت

وهنو الن كر الجمينل الن   ين كرون , أ   صصناهم بيصيصف[  36 - 35سورة ص 

به في ه   الدار، وهو لسان الصدق ال   سنأله إبنراهيم اليلينل علينه الصنالة والسنالم 

وقنال , [ 23: سنورة الشنعرا  " ] لسنان صندق فني ا  نرين واجعنل لني: " حيث قنال

ن انَ سَ م لِّ ا ل ُ نَ لت عَ جَ ا وَ نَ تِّ رحمَ  م منت ا ل ُ هبنت وَ وَ : "سبحانه وتعالى عنه وعن نبيه " علينا ق  دت صِّ

فأتبا  الرسل ل م نصي  من  لك بحسن  مينراث م منن طناعت م , [ 51: سورة مريم ] 

 .حس  مياللت م ومعصيت مومتابعت م، وكل من  الل م فانه من  لك ب

 

- :ارغومن نتائج المعاصي إنها تسلب أسما  الشرف بأسما  الذم والص

, للمنن من المطيننع أسننما  جميلننف طيبننف وصننلات جميلننف طيبننف يتصننف ب ننا لطاعتننه لربننه

فالمعصنيف تسنل  صناحب ا أسنما  , و وفنه منن ع ابنه ول نبه, وإيمانه بنعيمه وجنتنه

 م والصنغار، فتسنلبه اسنم المن من والبنر والمحسنن المدح والشرف، وتكسو  أسما  الن

واخوا  , والمطيننع والمنينن  والننولي، والننور  والمصننل  والعابنند واليننا ف, والت نني

 . وليرها... والطي  والمرضي

واليبينث والمسنيوط، , والملسند, والمينالف والمسني , وتكسو  اسم اللاجر والعاصي

... وقناطع النرحم, والغنادر, واللنوطي, نوالينا , والكنا  , وال اتنل, والءاني والسنارق

 .وأم ال ا

التني [  11: سورة الحجنرات " ] بئس االسم اللسوق بعد اإليمان"ف    أسما  اللسوق 

 . توج  ل   الديان، ود ول النيران، وعيش اليء  وال وان

وأمننا أسننما  الييننر والشننرف فتلننك أسننما  توجنن  رضننى الننرحمن، ود ننول الجنننان، 

ى ب ا على سا ر أنوا  اإلنسان، فلو لم يكن في ثوا  الطاعنف إال وتوج  شرف المسم

اللوى بتلك اخسما  وموجبات ا لكان الع ل آمرا  ب ا، ولكنن ال منانع لمنا أعطنى هللا، وال 



 35 

ومنن ي نن هللا فمنا لنه منن "معطي لما منع، وال م ر  لما باعند، وال مبعند لمنن قنر ، 

 [ . 12:  سورة الحج" ] مكرم إن هللا يلعل ما يشا 

 

- :ومن عقوباتها انحدار صاحبها إلى من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين 

وخن ننا تنننء  مننن , واسننتكماال   ثارهننا ونتا ج ننا وأضننرارها, مننا سننبق علننى وعطلننا  

ال م والصغار فان نا بن لك تجعلنه منن  فبوصله لوتص, صاحب ا صلات العءة والشرف

علينف وسنللف، : لعليف، فان هللا  لق  ل ه قسمينالسللف بعد أن كان م يئا  خن يكون من ا

وجعل عليين مست ر العليف، وأسلل سافلين مست ر السللف، وجعنل أهنل طاعتنه اخعلنين 

في الدنيا وا  رة، وأهل معصيته اخسللين في الدنيا وا  رة، كمنا جعنل أهنل طاعتنه 

 ، وال لننف أكننرم  ل ننه عليننه، وأهننل معصننيته أهننون  ل ننه عليننه، وجعننل العننءة ل نن ال

صنلى  -والصغار ل  ال ، كما في مسند أحمد من حنديث عبند هللا بنن عمنر عنن النبني 

فكلمنا عمنل , جعلت ال لنف والصنغار علنى منن  نالف أمنر : "أنه قال -هللا عليه وسلم 

العبند معصننيف نننءل إلنى أسننلل درجننف، وال ينءال فنني نننءول حتنى يكننون مننن اخسننللين، 

وقند , وال يءال في ارتلا  حتى يكنون منن اخعلنين وكلما عمل طاعف ارتلع ب ا درجف،

يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود منن ج نف، وأي منا كنان أللن  علينه كنان منن أهلنه، 

 .فليس من صعد ما ف درجف ونءل درجف واحدة، كمن كان بالعكس

 

- :الحذر من النزول الخطير

وال  بعيندا  أبعند ممنا ولكن يعرا ه نا للنلوس للل عايم، وهنو أن العبند قند يننءل ننء

بين المشرق والمغر ، وأبعد ما بنين السنما  واخرا، وال يلني صنعود  ألنف درجنف 

إن : " أنه قال -صلى هللا عليه وسلم  -ب  ا النءول الواحد، كما في الصحي  عن النبي 

 العبد ليتكلم بالكلمف الواحدة ال يل ي ل ا باال  ي و  ب نا فني الننار أبعند ممنا بنين المشنرق

 ". والمغر 

والنءول أمر الىم لننسان، ولكن من الناس منن يكنون , فأ  صعود يواىن ه   النءلف

نءوله إلى لللف، ف  ا متى استي   من لللته عاد إلى درجته، أو إلى أرفع من ا بحس  

ومن م من يكون نءوله إلى مبناح ال يننو  بنه االسنتعانف علنى الطاعنف، ف ن ا إ ا , ي اته

ف ف د يعنود إلنى درجتنه وقند ال يصنل إلي نا، وقند يرتلنع عن نا، فاننه قند رجع إلى الطاع
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ومنن م , يعود أعلى همف مما كان، وقد يكون أضعف همنف، وقند تعنود همتنه كمنا كاننت

من يكون نءوله إلى معصيف، إما صغيرة أو كبينرة ف ن ا يحتناج فني عنود  إلنى درجتنه 

 . إلى توبف نصوح، وإنابف صادقف

 

- : ول االرتفاع بعد النز

ا تلف الناس فيمن نءل إلى معصيف صغيرة أو كبيرة هل يعنود إلنى درجتنه التني كنان 

في ننا بعنند التوبننف مننن المعصننيف بنننا   علننى أن التوبننف  تمحننو أثننر النن ن  وتجعننل وجننود  

فكأنننه لننم يكننن أو ال يعننود بنننا   علننى أن تننأثير التوبننف إنمننا يكننون فنني إسنن اط , كعدمننه

 . فاتته فانه ال يصل إلي ا الع وبف، وأما الدرجف التي

قننالوا وت ريننر  لننك أنننه كننان مسننتعدا  باشننتغاله بالطاعننف فنني الننءمن النن   عصننى فيننه 

وارتلاعه بحمله أعماله الساب ف بمنءلف كس  الرجل كل ينوم بجملنف مالنه , لصعود آ ر

النن   يملكننه، وكلمننا ت نناعف الننرب  ف نند راح عليننه فنني ىمننن المعصننيف ارتلننا  وربنن  

ه، فا ا استأنف العمل استأنف صعودا  من ننءول، وكنان قبنل  لنك صناعدا  تحمله أعمال

وم ننل  لننك م ننل رجلننين يرت يننان فنني : قننالوا, مننن أسننلل إلننى أعلننى وبين مننا بننون عاننيم

سننلمين ال ن ايننف ل مننا، وهمننا سننوا ، فنننءل أحنندهما إلننى أسننلل، ولننو درجننف واحنندة، ثننم 

 .داستأنف الصعود، فان ال   لم ينءل يعلو عليه وال ب

 

-:التوبة تحدء العوءة  

, بيان هل يعود من عصنى وتنا  إلنى درجتنه السناب ف قبنل المعصنيفالولنا في معرا 

أن منن : التح ينق: حينث قنال -رضني هللا عننه -وهنا جا  حكم شي  اإلسالم ابنن تيمينف 

التا بين من يعود إلى أرفع من درجته، ومن م من يعود إلى م ل درجتنه، ومنن م منن ال 

وهنن ا بحسنن  قنندر : ي ننول ابننن ال ننيم, ومننن م مننن يعننود إلننى درجتننه, درجتننهيصننل إلننى 

التوبننف وكمال ننا، ومننا أحدثتننه المعصننيف للعبنند مننن النن ل والي ننو  واإلنابننف، والحنن ر 

واليننوف مننن هللا، والبكننا  مننن  شننيف هللا، وقنند ت ننوى علننى تحصننيل كننل هنن   اخمننور، 

وبنف  ينرا  مننه قبنل اليطيئنف، حتى يعود التا   إلنى أرفنع منن درجتنه، ويصنير بعند الت

ف  ا قد تكون اليطيئف في ح ه رحمف، فان ا نلت عنه العج ، و لصته من ث ته بنلسنه 

وإ الله بأعماله، ووضعت  د ضراعته و له وانكسار  على عتبف بنا  سنيد  ومنوال ، 
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وعرفتننه قنندر  وأشنن دته ف ننر  وضننرورته إلننى حلنن  سننيد  مننوال  لننه، وإلننى علننو  عنننه 

، وأ رجننت منن قلبننه صننولف الطاعنف، وكسننرت أنلننه منن أن يشننم  ب ننا أو ومغلرتنه لننه

يتكبر ب ا، أو يرى نلسه ب ا  يرا  منن لينر ، وأوقلتنه بنين يند  ربنه موقنف اليناطئين 

, المنن نبين، ننناكس الننرأس بننين ينند  ربننه، مسننتحييا   ا لننا  منننه وجننال ، محت ننرا  لطاعتننه

ف ربنه بنالتلرد بالكمنال والحمند وعنر, مستعاما  لمعصيته، عرف نلسه بالن ق والن م

فأ  نعمف وصلت من هللا إليه استك رها على نلسه ورأى نلسنه دون نا ولنم ينر , والوفا 

نلسه أهال  ل ا، وأ  ن مف أو بليف وصلت إليه رأى نلسه أهال  لما هو أكبنر من نا، ورأى 

فان ما , هموال  قد أحسن إليه إ  لم يعاقبه على قدر جرمه وال شطر  وال أدنى جء  من

 .يستح ه من الع وبف ال تحمله الجبال الراسيات، ف ال عن ه ا العبد ال عيف العاجء

 

- :الذنب وإ  صغر قبيح 

فان  ال ابنت ي يننا  أن الن ن  وإن صنغر عانيم، , واستنادا  إلى كل ما سبق ولير  ك ير 

ي  أكبر مننه، العايم ال   ال شي  أعام منه، الكبير ال   ال ش, وإن م ابلف العايم به

بعند , الجليل ال   ال أجل مننه وال أجمنل، المننعم بجمينع أصنناف الننعم دقي  نا وجليل نا

من أفاع اخمور وأفاع ا وأشنع ا، فان م ابلف العاما  واخجال  وسادات الناس بم ل 

يسننت بحه كننل أحنند منن من وكننافر وأر ل الننناس وأسنن ط م  -يعننني العمننل ال بنني  – لننك 

بالر ا ننل، فكيننف بعاننيم السننماوات واخراف وملننك السننماوات مننرو ة مننن قننابل م 

واخراف وإله أهنل السنماوات واخراف ولنوال أن رحمتنه سنب ت ل نبه، ومغلرتنه 

سننب ت ع وبتننه، لتءلءلننت اخرا بمنننن قابلننه بمننا ال يليننق م ابلتنننه بننه، ولننوال حلمنننه 

 ...ومغلرته لءلءلت السماوات واخرا من معاصي العباد

وقند , عبد قد يكون بعد التوبف  يرا  مما كان قبل اليطيئنف وأرفنع درجنفوالم صود أن ال

وتنوهن عءمنه، وتمنرا قلبنه، فنال ت نوى التوبنف علنى إعادتنه , ت عف اليطيئف همتنه

إلى الصحف اخولى، فال يعنود إلنى درجتنه، وقند ينءول المنرا بحينث يعنود إلنى م نل 

 . عمله، فيعود إلى درجته
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المعصننيف، فأمننا إن كننان نءولننه إلننى أمننر ي نندح فنني أصننل هنن ا كلننه إ ا كننان نءولننه إلننى 

إيمانه م ل الشكوت والري  والنلاق، ف ات نءول ال يرجى لصناحبه صنعود إال بتجديند 

 . إسالمه من أساسه
 

- :العاصي ال يأمن على نفسه من نفسه

ومنن ع وبات نا أن ننا تينون العبنند أحنوج مننا يكنون إلننى نلسنه، فننان كنل أحنند يحتناج إلننى 

ينلعننه ومننا ي ننر  فنني معاشننه ومعنناد ، وأعلننم الننناس أعننرف م بنن لك علننى  معرفننف مننا

التلصيل، وأقواهم وأكيس م من قو  على نلسه وإرادتنه، فاسنتعمل ا فيمنا ينلعنه وكل نا 

عما ي ر ، وفني  لنك تتلناوت معنارف النناس وهمم نم ومنناىل م، فنأعرف م منن كنان 

  على ه  ، كمنا أن أسنل  م منن عارفا  بأسبا  السعادة والش اوة، وأرشدهم من آثر ه 

والمعاصي تيون العبد أحوج ما يكون إلى نلسه في تحصنيل هن ا العلنم، , عكس اخمر

وإي ننار الحنن  اخشننرف العننالي النندا م علننى الحنن  اليسننيس اخدنننى المن طننع، فتحجبننه 

فا ا , ال نو  عن كمال ه ا العلم، وعن االشتغال بما هو أولى له، وأنلع له في الدارين

 .ع مكرو  واحتاج إلى التيلق منه  انه قلبه ونلسه وجوارحهوق
 

- :القلو  تصدأ بالذنو 

و انننه قلبننه وجوارحننه ونلسننه عننن , وإ ا بلننغ الحننال بالعاصنني ان تمكنننت منننه النن نو 

ولءم قرابه، بحيث ال ينجن   منع , التوبف فكان بمنءلف رجل معه سيف قد لشيه الصدأ

د قتلننه، فوضننع ينند  علننى قننا م سننيله واجت نند صنناحبه إ ا ج بننه، فعننرا لننه عنندو يرينن

كن لك ال لن  يصندأ بالن نو  ويصنير , لييرجه فلم ييرج معه، فدهمه العندو وظلنر بنه

 .معه منه شيئا   دِّ م ينا بالمرا، فا ا احتاج إلى محاربف العدو لم يُجت 

 نا ويصاول وي دم ب لبه والجوارح تبع لل ل ، فا ا لم يكنن عنند َملتك, والعبد إنما يحار 

 .عدمالقوة يدفع ب ا  فما الان ب ا عند 
 

- :النفس تخبث بالشهوات

النلس المطمئنف  ات ا ت عف وتيبنث بالشن وات، والننلس اخمنارة ت نوى ب نا وتتأسند، 

وربمنا ماتنت المطمئننف , فكلما قويت ه   ضعلت تلك، فيب ى الحكم والتصرف ل منارة
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وأمنا حياتنه فني ا  نرة , فني البنرى  موتا  ال يرجى معه حياة ف و ميت في الدنيا مينت

 ...يدرت ب ا اخلم ف ل
 

- :خيانة األعضا  لصاحبها

والم صود أن العبد إ ا وقع في شدة أو كربف أو بليف  اننه قلبنه ولسنانه وجوارحنه عمنا 

, عليننه والحميننف, هننو أنلننع شنني  لننه، فننال ينجنن   قلبننه للتوكننل علننى هللا واإلنابننف إليننه

سار بين يديه، وال يطاوعه لسانه ل كر ، وإن  كر  بلسنانه لنم والت ر  والت لل واالنك

يجمننع بننين قلبننه ولسننانه، فننال ينحننبس ال لنن  علننى اللسننان بحيننث ينن ثر فيننه النن كر وال 

 .ينحبس اللسان وال ل  على الم كور، بل إن  كر أو دعا ب ل  لافل ال  سا 

وهن ا كلنه أثنر , تطاوعه ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعف تدفع عنه لم تن د له ولم

ال نو  والمعاصي كمن له جند يدفع عننه اخعندا ، فأهمنل جنند  وضنيع م وأضنعل م، 

وقطع أقوات م، ثم أراد من م عند هجوم العدو عليه أن يستلرلوا وسع م في الدفع عننه 

 . بغير قوة

 

- !! :وعند االحتضار المصيبة أشد

وهنو أن ييوننه قلبنه , وأدهنى وأمنروأعانم مننه , ه ا وثم أمر أ وف ممن سنبق  كنر 

ولسانه عند االحت ار واالنت ال إلى هللا تعالى، فربما تع ر عليه النطق بالشن ادة، كمنا 

قنل ال إلنه إال هللا، : شاهد الناس ك يرا  من المحت رين أصاب م  لك، حتى قيل لبع  م

 ,ثم ق ى, شا  ور  للبك: ف ال 

 : لقل ال إله إال هللا ، ف ا: وقيل   ر 

 يا ر  قا لف يوما  وقد تعبت                      أين الطريق إلى حمام منجا 

فلنم يطاوعنه لسنانه , أ  يتمنى أن ت ع امرأة في يد  خن ه ا ما كان قلبه معل ا  بنه دا منا  

 .فمات وهو على حاله, ولم ييشع قلبه ل كر هللا تعالى, ب كر هللا

ومنا ينلعنني : ثنم قنال لمنن يندعو ... جعل ي    بالغننا قل ال إله إال هللا ، ف: وقيل   ر

 .ثم مات ولم ي ل ا, ما ت ول ولم أد  إلى معصيف إال ركبت ا

 ... كلما أردت أن أقول ا لساني يمسك عن ا: وقيل   ر  لك، ف ال 
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- :نسأل هللا تعالى حسن الخاتمة

هللا التنني تحنندد  لننم يحسنن  العاصنني حسننابا  ل نن   اللحاننف الحاسننمف تلننك هنني لحاننف ل ننا 

وكم شاهد النناس , ه   هي الياتمف التي ال بد أن يحس  ل ا العبد ألف حسا , مصير 

عبرا  ك يرة من أم لف من  انه لسانه عند الياتمف خنه لم يحس  ل ا حسابا  ولم يح نر 

فا ا كنان العبند فني حنال ح نور  هننه وقوتنه وكمنال إدراكنه قند تمكنن مننه , ل ا جوابا  

, وقند أللنل قلبنه عنن  كنر هللا تعنالى, استعمله بما يريند  مننه منن المعاصنيالشيطان و

, وعطننل لسننانه عننن  كننر  وجوارحننه عننن طاعتننه، فكيننف الاننن بننه عننند سنن وط قننوا 

وقد جمع الشيطان لنه كنل قوتنه وهمتنه، وحشند , واشتغال قلبه بما هو فيه من ألم النء 

ر العمنل، فنأقوى منا يكنون علينه عليه بجميع ما ي در عليه لينال منه لرضه، و لك آ ن

شيطانه  لك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلنك الحالنف فمنن تنرى يسنلم علنى  لنكف 

 ف نات 

نْاَها َوِف اْْلِخاااَرِة َوُيِضااالل اقلَّاااُه  " يُاََِّّْاااُ  اقلَّاااُه اقَّاااِذيَن مَمنُاااوا بِااااْقَقْوَِ اقََّّابِاااِ  ِف اْْلَهَااااِة اقااادل
اءُ اقظَّاِقِمَي َويَاْفَعُل اقلَّ  َِ  [ .  27: سورة إبراهيم " ]  ُه َما َي

فكيف يوفق بحسن الياتمف من أللل هللا سبحانه قلبه عن  كر  واتبع هنوا  وكنان أمنر  

 فرطاف

 فبعيد عن النجاة في ه   اللحانات الحاسنمف منن كنان قلبنه بعيندا  عنن هللا تعنالى، لنافال  

مننن  كننر ، وجوارحننه معطلننف مننن  ا  لشنن واته، ولسننانه يابسنن منن لال  , ل ننوا  ا  عنننه متعبنند

 . بعيد عن ه ا أن يوفق للياتمف بالحسنى, مشتغلف بمعصيف ربه, طاعته

 فاسن روا, ول د قطع  وف الياتمف ظ ور المت نين، وأعيناهم  نوف م منن ر  العنالمين

 .وجلين من ساعف ل ا  ر  العالمين ن ارهم واوأظمأ,  م ضارعينللي

ف نمنوا ال بنات عنند ,  وا توقيعنا  باإليمنان منن  هللاوأما المسيئون الاالمون فكنأن م أ ن

فنال هن ا وال , وأ ن وا ع ندا  أن يلعلنوا منا يشنا ون والياتمنف محسنومف بالنجناة, الس ال

 :فاهلل تعالى قال في م ل ه ال ,  ات

َنا بَاقَِغٌة ِإََل يَاْوِ  اْقِقَهاَمِة ِإ َّ َقُكْ  َقَما ََتْكُ "  َََلهاْ ُموَ  َساْلُمْ  بَيالُماْ  بِاَذِقََّ بَْ  َقُكْ  بَْمَاٌ  
 [  31 - 19: سورة ال لم " ]  َزَِه ٌ 
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 :وقد قال الشاعر في ه ا الم ام ما يعبر ببليغ ال ول عن ح ي ف اخمر

 لكه ـتــــــات توقيع أم أنت تمــهال أت            نعه     ــتـ  اللعل تصــــا  من قبيـــيا آمن

 ه ـــــــلكـه ا وإحداهما في المر  ت           ا  هوى     ـبـــواتنا  ــــــجمعت شيئين أم

 ه ـــــــساروا و ات در  لست تسلك         اوف قد     ــتوالمحسنون على در  المي

 ه ــــــفكيف عند حصاد الناس تدرك          فرطت في الءر  وقت الب ر من سله     

 ه ــــــوف تتركــــدار الب ا  بعيش س           ي   ـــي  منك ىهدت فـــه ا وأعج  ش

 المغبون في البيع لبنا  سوف يدركهف  ت أم             ــــــــــاهلل أنــــيه إ ا بـــمن السل 
 

- :المعاصي تضر  بصيرة صاحبها

 لنك خن نا تحندد لنه معنالم , ال ي اهيه كنء م ما كنان ا  ثمين ا  تعتبر بصيرة اإلنسان كنء

والمعاصي ت ر  فني اإلنسنان هن ا الج ناى , ة وأسبا  الالر في الدنيا وا  رةالحيا

والننناس فنني  لننك , منءل ننا  متسنناقطا   متننردا  أو مت اديننا  فتجعلننه متيبطننا  م ننطربا  , ال ننام

 :على أقسام أربعف

معرفف الحق منن الباطنل، : يكمن في أن كمال اإلنسان مدار  على أصلين: ال سم اخول

وما تلاوتت مناىل اليلق عنند هللا تعنالى فني الندنيا وا  نرة , على الباطلوإي ار الحق 

إال ب در تلاوت منناىل م فني هن ين اخمنرين، وهمنا اللن ان أثننى هللا ب منا سنبحانه علنى 

 : أنبيا ه علي م الصالة والسالم في قوله تعالى

ََنَااا ِإبْاااَراِههَ  َوِإْسااَحاَع َويَاْعُقااوَ  بُوِل  " ََِْا : سننورة ص " ]   اْرَيْااِدَ َواْرَْبَرااارِ َواذُْكااْر 

35  . ] 

فاخيد  ال نوة فني تنلين  الحنق، واخبصنار البصنا ر فني الندين، فوصنل م بكمنال إدرات 

 . الحق وكمال تنلي  ، ف  ال  أشرف اخقسام من اليلق وأكرم م على هللا تعالى

تنلين  الحنق، وهنم  عكس ه ال  من ال بصيرة له فني الندين وال قنوة علنى: ال سم ال اني

وسنن م ال لننو ، , أك ننر هنن ا اليلننق، وهننم النن ين رؤيننت م قنن ى العيننون وحمننى اخرواح

 . ويغلون اخسعار، وال يستلاد من صحبت م إال العار والشنار, ي ي ون الديار
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من له بصيرة في ال دى ومعرفف به، ولكنه ضعيف ال قوة له على تنلين   : ال سم ال الث

هنن ا حننال المنن من ال ننعيف، والمنن من ال ننو   يننر وأحنن  إلننى هللا وال النندعوة إليننه، و

 . منه

من له قوة وهمف وعءيمف لكنه ضعيف البصيرة في الندين، ال يكناد يمينء : ال سم الرابع

وكننل بي ننا  , وأوليننا  الشننيطان، بننل يحسنن  كننل سننودا  تمننرة, بننين أوليننا  الننرحمن

 .شحمف، يحس  الورم شحما  والدوا  النافع سما  

 

- :ن من أهل البصيرةفلنك

وأهنل , هالعمإن ه   اخصناف اخربعف الم كورة والتي بي نا في ا أهل البصيرة من أهل 

فلنيس , لت كد أن الصنف اخول من ا هو سيد ه   اخصناف, من أهل االنغالق اإلنعتاق

 :من ه ال  من يصل  لنمامف إال الصنف اخول، قال هللا تعالى

ُم ْ "   ااااااااا َيااااااااَْاُروا وََكااااااااانُوا بِآيَاتِنَااااااااا يُوِ نُااااااااو َ  َوَجَعْلنَااااااااا ِمااااااااناْ ااااااااًة يَاْمااااااااُدوَ  بَِأْمرِنَااااااااا َقمَّ                   "  بَِئمَّ

 [ 23: سورة السجدة ] 

فننأ بر سننبحانه أن ننم بالصننبر والي ننين بآيننات هللا نننالوا اإلمامننف فنني النندين، وهنن ال  هننم  

لعصنر الن   هنو ىمنن سنعي ال ين است ناهم هللا سبحانه من جملف الياسنرين، وأقسنم با

أ  منن عندا النرابحين المسنت مرين لنءمن  -على أن منن عنداهم , الياسرين والرابحين

 :السعي ال ين هم فيه عاملون ف و من الياسرين، قال تعالى

ََِمُلوا اقرَّاِْلَاِت َوتَاَواَيوْ "   ْنَساَ  َقِفي ُخْسٍر ِإَلَّ اقَِّذيَن مَمُنوا َو ا بِاْلَْ ِّ َواْقَعْرِر  ِإ َّ اْإِ
 [ 1 - 1: العصر " ]  َوتَاَواَيْوا بِاقرَّْبِ 

, فلم يكتف من م بمعرفف الحق والصبر عليه، حتى يوصي بع  م بع ا  ويرشد  إلينه 

 .فا ا كان من عدا ه ال  ف و من الياسرين, ويح ه عليه
 

- :عمي البصيرةالمعاصي كيف ت   ال زلنا مع

نو  والمعاصني تعمني بصنيرة ال لن  فنال يندرت ال شك أنه أصنب  منن المعلنوم أن الن 

الحق كما ينبغي، وت عف قوته وعءيمته فال يصنبر علينه، بنل قند تتنوارد علنى ال لن  

حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سير ، ويرجع عنن سنلر  إلنى هللا والندار ا  نرة إلنى 

لللنت التني رضنيت بالحيناة الندنيا واطمأننت ب نا، و, سلر  إلى مست ر النلوس المبطلنف
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عن هللا وآياته، وتركت االستعداد لل ا ه، ولو لم يكن في ع وبف ال نو  إال هن   وحندها 

 .وهللا المستعان.... لكانت فيه داعيف إلى ترك ا والبعد من ا

- :انظروا ماقا تفعل الطاعة بالبصيرة

وتعمني , وتمينت قلن  صناحب ا, كما أن المعصيف ت عف البصيرة أو ت رب ا وت تل نا

حتى يصير كنالمرآة المجلنوة , فان الطاعف تنور ال ل  وتجلو  وتص له، وت ويه, بصر 

في جال  ا وصلا  ا فيت خ ننورا ، فنا ا دننا الشنيطان مننه أصنابه منن ننور  منا يصني  

رق من ه ا ال ل  أشد من فرق الن    لت مسترق السمع من الش   ال واق ، فالشيطان يَ 

اليننوف واللننرار علمنننا كننم أن صنناح  الطاعننف مننن اخسنند، وإ ا علمنننا أن اللننرق هنننا 

فيجتمنع علنى هن ا الشنيطان إ واننه , والبصيرة النيرة عدو للشيطان في  نر  ويصنرعه

يعننننى المطينننع , منننا شنننأنه أصنننابه إنسننني وبنننه نانننرة منننن اإلننننس: الشنننياطين في ولنننون

 :الميلق

 ن بالنور يحرق فيا نارة من قل  حر منور                  يكاد ل ا الشيطا             

, ال   جعل هللا لصاحبه نورا  يمشني بنه فني النناس, أفيستو  ه ا ال ل  المنير المشرق

أيسنتو  هن ا ال لن  وقلن  مالمنف , ي  ر الشيطان ويرلم أنلنه وييءينه بطاعتنه لبارينه

  الشنيطان بَّ َصنأرجاؤ ، ميتللف أهواؤ ، قد اتين   الشنيطان وطننه وأعند  مسنكنه، إ ا تَ 

 فديت من قرين ال يلل  في دنيا  وال في أ را ف :   وقالبطلعته حيا

 
 

- :الحذر الحذر من أ  يكو  الشيطا  قريناً 

ََااْن ذِْكااِر اقاارَّْْحَِن نُاَقااهِّْط قَااُه َشااْهطَانًا فَاُمااَو قَااُه  َاارِيٌن ومننن : "قننال هللا تعننالى  َُ َوَمااْن يَاْعاا
ََِن اقسَِّْهِل َويَْ ( 40) َحاَّتَّ ِإَذا َجاَءنَاا ( 45)َسُْوَ  بَناَُّمْ  ُمْمتَاُدوَ  َوِإناَُّمْ  قََهُردلونَاُمْ  

ارِ َاْيِ فَِْااْ َم اْقَقارِيُن  ِْ نَاََّ بُاْعااَد اْقَم ََ يَااا قَْهاَ  بَاْهااِِن َوبَاهاْ َفَعُكُ  اْقهَاااْوَ  ِإْذ ( 45) َاا َوقَااْن يَااناْ
ََتُِكو َ  ِْ  [ 19 - 16: سورة الء رف " ]  ظََلْمُتْ  بَنَُّكْ  ِف اْقَعَذاِ  ُم

 بر هللا سبحانه في ه   ا يات الكريمات أن من عشني عنن  كنر ، وهنو كتابنه الن   أ 

فنأعرا عننه، وعمني عننه، , ، وبنارت فينه-صنلى هللا علينه وسنلم-أنءل على رسنوله 

وعشت بصيرته عن ف مه وتدبر  ومعرفف مراد هللا منه قي  له هللا شيطانا  ع وبنف لنه 



 53 

ال فني اإلقامنف وال فني المسنير، , ال يلارقنهبسب  إعراضه عن كتابه، ف و قريننه الن   

ولسان حنال الشنيطان ي نول , وهو موال  وعشيرته ال   هو بئس المولى وبئس العشير

 :له

 ان ــــقرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها         فأنت قرين لي بكل مك

 وأنت جميعا  في ش ا  وهوان ي         ــــي دار الش ا  فاننـــفان كنت ف
 

- :لشيطا  قرين ال ينفع وال يشفعا

ل نند أ بننر هللا سننبحانه أن الشننيطان يصنند قرينننه ووليننه عننن سننبيله الموصننل إليننه وإلننى 

جنته، ويحس  ه ا ال ال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إ ا جنا  ال ريننان ينوم 

كننت " يا ليت بينني وبيننك بعند المشنرقين فبنئس ال نرين: " ال يامف ي ول أحدهما لآل ر

حتنى , ي في الدنيا، أضنللتني عنن ال ندى إ  جنا ني، وصنددتني عنن الحنق وألنويتنيل

 . هلكت، وبئس ال رين أنت لي اليوم

ولما كان المصا  إ ا شاركه لير  في مصيبف حصل له بالتأسي نو  تيليف وتسنليف، 

أ بر هللا سبحانه أنه لير موجود ولير حاصنل فني حنق المشنتركين فني العن ا ، وأن 

 يجد راحف وال أدنى فرحف في ع ا  قريننه معنه، حينث مننع هللا سنبحانه هن ا ال رين ال

ولنن يننلعكم الينوم إ  ظلمنتم أنكنم فني :" ال در من الراحف على أهل النار ف نال سنبحانه 

بنل إن النتالوم وإل نا  اخسنبا  ل ن ا العن ا  كنل علنى ا  نر هنو , "الع ا  مشنتركون

ليتيلى عنن , ال   هو الشيطان الرجيم -ه ا ال رين بل إن , سمف أهل النار والعيا  باهلل

 :قال تعالى, عليه بالال مفقرينه ويل ى 

ََااْدُتُكْ  فَااَأْخَلْفُتُكْ  و "  ااَد اْْلَاا ِّ َوَو َْ ََاادَُكْ  َو ااا ُ ِضااَي اْرَْمااُر ِإ َّ اقلَّااَه َو ااْهطَاُ  َقمَّ َِّ ََ اق  َااا
ََلَااْهُكْ  ِمااْن ُسااْلطَاٍ  ِإَلَّ بَ  ُْْتْ  ِل فَااَ  تَاُلوُمااوِن َوُقوُمااوا َوَمااا َكاااَ  ِلَ  َُ ََااْوُتُكْ  فَاْسااَت ََ   ْ

ْْااُل ِإ َّ  بَنْاُفَسااُكْ  َمااا بَنَااا ِبُْراارِِخُكْ  َوَمااا بَنْاااُتْ  ِبُْراارِِخيَّ ِإِنِّ َكَفااْرُت ِبَااا َبْشاارَْكُتُموِ  ِمااْن  َا
َََذاٌ  بَقِه ٌ    ُْ ََ  !!!.ه   ح ا  هي الن ايف"  اقظَّاِقِمَي 

 

- :فتنبه صي والذنو  سالح لعدوكالمعا
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ويعيننن م ب ننا علننى نلسننه، , إن النن نو  والمعاصنني سننالح ومنندد يمنند ب ننا العبنند أعنندا  

قننال , في اتلونننه بسننالحه، والجاهننل يكننون مع ننم علننى نلسننه وهنن ا لايننف الج ننل والسننله

 :الشاعر

 هل من نلسه ما يبلغ اخعدا  من جاهل                     ما يبلغ الجا                

ويجت ند , ومن العجا   أن العبد يسعى بنلسه في هوان نلسه وهو ينءعم أننه ل نا مكنرم

في حرمان ا أعلى حاوظ ا وشرف ا وهو يءعم أنه يسعى في حا ا، ويب ل ج ند  فني 

تح يرها وتصنغيرها وتدنيسن ا، وهنو ينءعم أننه يسنعى فني صنالح ا ويعلي نا ويرفع نا 

 . ويكبرها

أال ر  م نين لنلسنه وهنو ينءعم : ن بع  السلف ي ول فني  طبتنهوفي ه ا السياق كا

أنه ل ا مكرم وم ل لنلسه وهو يءعم أنه ل ا معء، ومصنغر لنلسنه وهنو ينءعم أننه ل نا 

مكبر، وم يع لنلسه وهو يءعم أنه مرا  لحلا نا، وكلنى بنالمر  ج نال  أن يكنون منع 

 .وهللا المستعانعدو  على نلسه، يبلغ من ا بلعله ما ال يبلغه من ا عدو ، 
 

  -:المعاصي تستجلب مواء هالك العبد في ءنياه وآخرته

إن ال نو  والمعاصي تستجل  أسبا  ال الت لصاحب ا فني دنينا  وآ رتنه،  لنك خن نا 

أمننراا ال لننو ، متننى اسننتحكمت قتلننت والبنند، وكمننا أن الجسننم ال يكننون صننحيحا  إال 

سدة واخ الط الرديف التني متنى للبنت بغ ا  يحل  قوته، واستلراغ يستلرغ المواد اللا

علينه أفسنندته جميعنه، وحميننف يمتنننع ب نا مننن تنناول مننا ي  يننه وييشنى ضننرر ، فكنن لك 

ال لن  ال تنتم حياتننه إال بغن ا  مننن اإليمنان واخعمننال الصنالحف تحلنن  قوتنه، واسننتلراغ 

ه بالتوبف النصوح يستلرغ ب نا المنواد اللاسندة واخ نالط الردينف مننه، وحمينف توجن  لن

, حل  صحته واجتنا  ما ي ادها، وهي عبنارة عنن تنرت اسنتعمال منا ي ناد الصنحف

. اسم يتناول ه   اخمور ال الثف، فما فات من ا فات من الت وى ب در : والت وى  

, وإ ا تبين ه ا فان ال نو  م ادة ل    اخمنور ال الثنف، فان نا تسنتجل  المنواد الم  ينف

فننانار إلننى , وتمنننع االسننتلراغ بالتوبننف النصننوح وتسننتوج  التيلننيل الم نناد للجميننع،

 جسم عليل قد تراكمت عليه اخ الط ومواد المرا وهو ال يستلرل ا، وال يحتمي 
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 :حيث قال, ل ا كيف تكون صحته وب اؤ ، ول د أحسن ال ا ل

 ار     ـــم طــــافف من ألـــمينته               ـالحميف أحصجسمك ب

 مي               من المعاصي  شيف البار  وكان أولى بك أن تحت

فمن حل  ال وة بامت ال اخوامر، واستعمل الحميف باجتنا  النواهي، واستلرغ التيلنيل 

 . بالتوبف النصوح، لم يد  لليير مطلبا  وال للشر م ربا ، وهللا المستعان

 -:وللمعاصي عقوبات شرعية 

والتنني من ننا مننا يصنني  ال لنن  , كل ننا والعاصنني إن لننم تردعننه هنن   الع وبننات المنن كورة

وإن ا تسب  له االستيلاف لنلسه ونسيان العبد لربنه ولنلسنه , والعمى, هوالعم حشفبالو

فليتنن كر العبنند أن , وليننر  لننك الك يننر ممننا  كرنننا .. وإهمننال الننر  لننه ونسننيانه إيننا 

وهننى الع وبننات التنني شننرع ا هللا ورسننوله علننى الجننرا م , للمعاصنني ع وبننات شننرعيف

والتي من ا قطع يد السارق فني ثالثنف دراهنم، وقطنع اليند والرجنل علنى قطنع الطرينق 

على معصوم المال والنلس، وشق الجلد بالسوط على كلمف ق ف ب ا محصننا  أو قطنرة 

 مر يد ل ا جوفنه، وقتنل بالحجنارة أشننع قتلنف فني إينالج الحشنلف فني فنرج حنرام، أو 

وفنرق , ع النلي سنف إلى بلد الغربنف عنن وطننهالجلد ما ف إن لم يكن محصنا  بالءواج م

أو ترت الصنالة الملروضنف، أو ارتند , بين رأس العبد وبدنه إ ا وقع على  ات محرمف

وك لك ال تل لمن وطأ  كرا  م له وقتل الملعول به، وكن لك قتنل , عن اإلسالم إلى الكلر

ن عننن صننالة مننن أتننى ب يمننف وقتننل الب يمننف معننه، وعننءم علننى الحريننق بيننوت المتيللنني

ولير  لك منن الع وبنات التعءيرينف التني عوقبنت ب نا العصناة ... الجماعف في المساجد

 .بت دير من أولي اخمر

فا ا كانت المعاصي ل ا ه ا ال در من الع وبات التني تم نل وصنمف فني جبنين صناحب ا 

وإن بع نن ا سننيل د  , بننل إن بع نن ا سننيب ى مننا تب ننى صنناحب ا حيننا  , بننين أهلننه ومحبيننه

وبع  ا ما ال ي دى إال بح ور الجمع ال   يشن دها ليتح نق ب نا النرد  , اته أصال  حي

أال يكلنني  لننك أن يكننون دافعننا  لننه أن يتجنب ننا وأن يعننرف نلسننه , لغيننر  مننن  اللننه هننو

وأن ينشنغل عن نا بطاعنف النرحمنف , اخمارة بالسو  إلى ت وى من هللا تعالى ورضوان

 .ولكن ل   الر  أشد وسيطه أعام
 



 57 

 -:ضر الذنو  أضرار القلو أ

وبالجملف فان أشد اخضرار التي تسبب ا ال نو  والمعاصي أن ا ت ر  ال لو  فتلتنك 

ومننا العبنند بغيننر قلنن  سننليم معننافى إال أن يكننون منسننليا  عننن إنسننانيته , ب ننا فتكننا  شننديدا  

 .والعيا  باهلل, إلى درجف الب يمف البكما   في و

ت التي رتب ا هللا سبحانه وتعالى علنى الن نو  وجنوى وإليك أ ي المسلم بع  الع وبا

ومن ا ما جنا  , وصول ا إليك ليكون  لك داعيا  للنلس أن ت جرها إضافف إلى ما  كرنا 

 .. كر  ولكن ت كر  على سبيل الت كير واالهتمام مع اإلجمال

,  واإلقلنال علنى ال لنو, والغشناوة علنى اخبصنار, فمن ا اليتم على ال لنو  واخسنما 

وت لين  اخفئندة واخبصنار، والحيلولنف بنين , والطبع علي ا, وجعل اخكنف  علي ا والران

المر  وقلبه، وإللال ال ل  عن  كر هللا، وإنسنا  العبند نلسنه، وتنرت إرادة هللا لتط ينر 

ال لنن ، وجعننل الصنندر ضنني ا  حرجننا  كأنمننا يصننعد فنني السننما ، وصننرف ال لننو  عننن 

بحيننث تب ننى منكوسننف، , مرضنن ا، وإركاسنن ا وإنكاسنن االحننق، وىيادت ننا مرضننا  علننى 

: ال لنو  أربعنف: أننه قنال -رضني هللا عننه  -روى اإلمنام أحمند عنن ح يلنف بنن اليمنان 

وهو قل  الم من، وقل  أللف ف لك قلن  الكنافر، وقلن  , ف ل  أجرد فيه سراج يءهر

ق، وهو لما لل  ومادة نلا, مادة إيمان: ف لك قل  المنافق، وقل  تمد  مادتان, منكوس

 . عليه من ما

 

  -:ومنها صم القلو  وخسفها

وال ىلنا منع الع وبنات التنى  كرهنا ربننا سنبحانه علنى المعاصني والتني تمنس ال لنو  

حيث  كر من هن   الع وبنات أننه يجعنل , التي هي حياة اإلنسان وأداة الوعي واإلدرات

 ، فتصنير النسنبف بنين ال لن  ال ل  أصم ال يسمع الحق، أبكم ال ينطق به، أعمى ال ينرا

وبين الحق الن   ال ينلعنه لينر  كالنسنبف بنين أ ن اخصنم واخصنوات، وعنين اخعمنى 

ولسان اخ رس والكالم، وب  ا يعلم أن الصمم والبكم والعمى لل لن  بالن ات , واخلوان

 :قال تعالى, والح ي ف وللجوارح بالعرا والتبعيف

 "  َراُر َوَقِكْن تَاْعَمى اْقُقُلوُ  اقَِِّت ِف اقرلُدورِ اْرَبْ  فَِإناََّما ََل تَاْعَمى " 

 [ .  36: سورة الحج ] 
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وأما اليسف ف و  سف بال ل  بسب  ال نو  كمنا ييسنف بالمكنان ومنا فينه، فييسنف 

به إلى أسلل سافلين وصاحبه ال يشنعر، وعالمنف اليسنف بنه أننه ال ينءال جنواال  حنول 

كما أن ال ل  ال   رفعه هللا وقربه إليه ال يءال جواال   السلليات وال ا ورات والر ا ل،

قننال بعنن  , مننن اخعمننال واخقننوال واخ ننالق,  حننول البننر والييننر ومعننالي اخمننور

إن ه   ال لو  جوالف ، فمن ا ما يجول حول العرش ، ومن ا ما يجنول حنول : " السلف

 " . الحش

 

 _:ومن مصائبها مسخ القلو 

صي أن ال ل  يمس  كما تمس  الصورة، ويصير ال ل  علنى ومس  ال ل  بسب  المعا

قل  الحيوان الن   شناب ه فني أ القنه وأعمالنه وطبيعتنه، فمنن ال لنو  منا يمسن  علنى 

 نءيننر لشنندة شننبه صنناحبه بننه، ومن ننا مننا يمسنن  علننى قلنن  كلنن  أو حمننار أو حيننف أو 

 : ع ر  أولير  لك ، وه ا تأويل سليان بن عيينف في قوله تعالى

ََابَّااااااااااٍة ِف اْرَْرِأ َوََل اَااااااااااائٍِر َيِطااااااااااُ  ِ ََناَحْهااااااااااِه ِإَلَّ بَُمااااااااااٌ  بَْمََّاااااااااااُقُك ْ َوَماااااااااا"                      "  ا ِمااااااااااْن 

من م من يكون علنى أ نالق السنبا  العادينف، ومنن م منن : قال, [  12: سورة اخنعام ] 

يكنون بليندا  يكون على أ الق الكال  وأ نالق الينناىير وأ نالق الحمينر، ومنن م منن 

ومنن م أشنبا  , كالجمنللحمار، ومن م من ي ثر نلسه كالديك، ومن م من يكون ح نودا  كا

وقد شبه هللا تعنالى أهنل الج نل والمعاصني والغني بنالحمر ... ال عال  تروغ كرولان ا

تننارة ، وبالكلنن  تننارة، وباخنعننام تننارة، وت ننوى هنن   المشنناب ف باطنننا  حتننى تا ننر فنني 

 ننورا  ليننا ، يننرا  المتلرسننون واليبننرا ، وتا ننر فنني اخعمننال الصننورة الانناهرة ظ

ظ ورا  يرا  كل أحد، وال يءال ي وى حتى تعلو الصنورة فتن لن  لنه الصنورة بنا ن هللا 

وهنو المسنن  التنام ، في لنن  هللا الصنورة الانناهرة علننى صنورة  لننك الحينوان كمننا فعننل 

 ..بالي ود وأشباه م حيث مسي م إلى قردة و ناىير
 

 -:نكس القلو  وحجبها عن ربها ومنها

ومن ا نكنس ال لن  حتنى ينرى الباطنل ح نا  والحنق بناطال ، والمعنروف منكنرا  والمنكنر 

معروفا ، ويلسند وينرى أننه يصنل ، ويصند عنن سنبيل هللا وهنو ينرى أننه يندعو إلي نا ، 
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ويشتر  ال اللف بال ندى ، وهنو ينرى أننه علنى ال ندى ، ويتبنع هنوا  وهنو ينءعم أننه 

 . وكل ه ا من ع وبات ال نو  الجاريف على ال لو , ال مطيع لمو

: ومن ا حجا  ال ل  عن الر  في الدنيا، والحجا  اخكبر يوم ال يامف، كما قال تعنالى

ُُوبُاااااو َ "  ِاااااْ  يَاْوَم ِاااااٍذ َقَمْح ََاااااْن َرمِّ    , [  15 - 13: سنننننورة المطللنننننين " ]  َكااااا َّ ِإناَُّماااااْ  

مسننافف بيننن م وبننين قلننوب م، فيصننلوا إلي ننا فيننروا مننا  م النن نو  أن ي طعننوا هنن   التفمنعنن

يصلح ا ويءكي ا، وما يلسدها ويش ي ا، وأن ي طعوا المسنافف بنين قلنوب م وبنين رب نم، 

فتصل ال لنو  إلينه فتلنوى ب ربنه وكرامتنه، وت نر بنه عيننا  وتطين  بنه نلسنا ، بنل كاننت 

 . وبين رب م و ال  م, ال نو  حجابا  بين م وبين قلوب م

 

 _ :ن عواقب الذنو  ضنك العيش وكثرة الكرو وم

ومننن عواقنن  المعاصنني والنن نو  المعيشننف ال نننك فنني النندنيا والبننرى  والعنن ا  فنني 

 :ا  رة، قال تعالى

ََْمااااى"   ااااُرَُ يَاااااْوَ  اْقِقَهاَمااااِة َب ُِ ااااًة َ ااااْنًكا َوََْ َِ ََااااْن ذِْكاااارَِ فَااااِإ َّ قَااااُه َمِعه ااااَرَأ  َْ          "  َوَمااااْن َب

 [  123: سورة طه ] 

وقد فسرت المعيشف ال ننك بعن ا  ال بنر، وال رين  أننه منن المعيشنف ال ننك، وا ينف 

تتناول ما هو أعنم مننه، المعنرا عننه لنه منن ضننك المعيشنف بحسن  إعراضنه، وإن 

تنعم في الدنيا بأنوا  وأصنناف النعنيم، فلني قلبنه منن الوحشنف والن ل والحسنرات التني 

مننف لمننن أعننرا عننن  كننر هللا النن   أنءلننه علننى فالمعيشننف ال نننك الى.. ت طننع ال لننو 

في دنيا  وفي البرى  ويوم معاد ، وال ت ر العنين، وال  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوله 

ي دأ ال ل ، وال تطمئن الننلس إال بال  نا ومعبودهنا الن   هنو الحنق وكنل معبنود سنوا  

 ..باطل

 

  -:احرص أخي على الحياة الطيبة

وإ ا كاننت الوحشنف , صناحب ا فني ال ننك والمشن ف والعننتإ ا كانت المعصيف تنود  ب

فاهلل سبحانه جعل الحياة الطيبف ال انئف المطمئنف , في ال ل  واالنتكاس واليسف بسبب ا

بالطاعف والعمل الصال  المبني على اإليمان باهلل والت ر  إلنى جاللنه وجنابنه سنبحانه 

 :كما قال تعالى
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ََِمااَل َياااِْلًا ِمااْن ذَ "   اااِيَاناَُّمْ  َمااْن  ُْ َكااٍر َبْو بُنْاََّااى َوُهااَو ُمااْمِمٌن فَاَلُنْحِههَانَّااُه َحهَاااًة اَهَِّْااًة َوقََن
 [  97: سورة النحل " ]  َبْجَرُهْ  بَِأْحَسِن َما َكانُوا يَاْعَمُلو َ 

ف من خهل اإليمان والعمنل الصنال  الجنءا  فني الندنيا بالحيناة الطيبنف والحسننى ينوم 

 : وناير  لك قوله تعالى, حياتين وهم أحيا  في الدارينال يامف، فل م أطي  ال

ََاُر اْقُمتَِّقااايَ  " اااٌر َوقَااِنْعَ   نْاَها َحَسااَنٌة َوقَاااَداُر اْْلِخااَرِة َخهاْ َِ اقااادل " ]  قِلَّااِذيَن َبْحَساااُنوا ِف َهااِذ

ِإقَْهاااِه َوَبِ  اْساااتَاْغِفُروا رَبَُّكاااْ  ُثَّ ُتوبُاااوا : " وناينننر  قولنننه سنننبحانه, [ 11: سنننورة النحنننل 
ًَاااااااااا َحَساااااااااًنا ِإََل َبَجاااااااااٍل ُمَسااااااااام ى َوياُاااااااااْمِت ُكااااااااالَّ ِذَ َفْضاااااااااٍل َفْضاااااااااَلهُ                     "  ُمَاااااااااتاِّْعُكْ  َمَتا

 [  1: سورة هود ] 

فلاى المت ون المحسنون بنعيم الدنيا وا  رة وحصلوا على الحياة الطيبف فني الندارين، 

بت اجنه وطمأنينتنه وانشنراحه وننور  فان طي  النلس وسنرور ال لن  وفرحنه ول تنه وا

وسعته وعافيته من ترت الش وات المحرمف، والشب ات الباطلف هو النعيم على الح ي نف 

 . وال نسبف لنعيم البدن إليه
 

  -:إ  األبرار لفي نعيم في الدنيا واآلخرة

لبندن واستشعارا  لح ي ف نعيم الطاعف بما ي ع في ال ل  منن نعنم ك ينرة ال تنداني ا نعمنف ا

لننو علننم : بشنني  نجنند بعنن  مننن عبننروا عننن هنن ا الشننعور مننن أهننل البننر والييننر ي ننول

إننه يمنر بال لن  أوقنات أقنول : وقنال آ نر, الملوت ما نحن فيه لجالدونا علينه بالسنيوف

إن في الدنيا جنف : وقال آ ر, لو كان أهل الجنف في م ل ه ا إن م للي عيش طي : في ا

رة، من لم يد ل ا لم يد ل جننف ا  نرة، وقند أشنار النبني هي في الدنيا كالجنف في ا  

وما رياا الجننف : إ ا مررتم برياا الجنف فارتعوا، قالوا: " -صلى هللا عليه وسلم  -

 " حلق ال كر : ف قال 

اااَر َقِفااي ( 34)َقِفااي نَعِااهٍ   ِإ َّ اْرَبْاااَرارَ : " وال تاننن أ نني رعننات هللا أن قولننه َُّ َوِإ َّ اْقُف
 [ 13 - 11: سورة االنلطار " ]  َجِحه ٍ 

ييتق بيوم المعاد ف ل، بل ه ال  في نعيم في دورهم ال الثف، وه ال  فني جحنيم فني  

 .دورهم ال الثف، أ  الدنيا والبرى  وا  رة
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 -:أعظم النعيم القلب السليم ومن

 وأ  ل ة ونعيم في الدنيا أطي  من بر ال لن ، وسنالمف الصندر، ومعرفنف النر  تعنالى 

ومحبته، والعمل على مواف ته ف وهنل عنيش فني الح ي نف إال عنيش ال لن  السنليم ف وقند 

 :أثنى هللا على  ليله عليه السالم بسالمف قلبه، ف ال 

بْاااااااااااااااااَراِههَ  "                               "  ِإْذ َجاااااااااااااااااَء رَبَّااااااااااااااااُه بَِقْلااااااااااااااااٍ  َسااااااااااااااااِله ٍ ( 54)َوِإ َّ ِمااااااااااااااااْن ِشااااااااااااااااهَعِتِه إَِ

 [  23 - 21 :سورة الصافات ] 

ٌَ َوََل بَاُنوَ  " : وقال حاكيا  عنه أنه قال َُ َما َف ِإَلَّ َماْن بَتَاى اقلَّاَه بَِقْلاٍ  ( 55)يَاْوَ  ََل يَاناْ
 [   29 - 22: سورة الشعرا  " ]  َسِله ٍ 

وال ل  السليم هنو الن   سنلم منن الشنرت والغنل والح ند والحسند والشن  والكبنر وحن  

ل آفف تبعد  عن هللا، وسلم من كل شنب ف تعنارا  بنر هللا، الدنيا والرياسف، فسلم من ك

ومن كنل شن وة تعنارا أمنر ربنه، وسنلم منن كنل إرادة تنءاحم منراد ، وسنلم منن كنل 

قاطع ي طعه عن هللا، ف  ا ال ل  السليم في جنف معجلف في الدنيا، وفي جنف البرى  فني 

 . جنف يوم المعاد

  -:إ  ربي على صرا  مستقيم

في ند  منن يشنا  إلنى , أمر  ون يه, نه على صراط مست يم ق اؤ  وقدر إن ربنا سبحا

منن يشنا  عنن  ويصنرفويجعل ال داينف حينث تصنل  , صراط مست يم بل له ورحمته

و لك موج  الصراط المست يم , صراطه المست يم بعدله وحكمته لعدم صالحيف المحل

بنناد  مننن أمننر  ونصنن  سننبحانه لع, النن   هننو عليننه ف ننو سننبحانه علننى صننراط مسننت يم

صراطا  مست يما  دعاهم جميعا  إليه حجف منه وعدال ، وهدى من يشا  من م إلنى سنلوكه 

نعمف منه وف ال ، ولم ييرج ب  ا العدل وه ا الل ل عن صنراطه المسنت يم الن   هنو 

 عليه، فا ا كان يوم ال يامف نص  ليل ه صراطا  مست يما  يوصل م إلى جنته، 

عنه في الدنيا، وأقام عليه من قنام علينه فني الندنيا، وجعنل ثم صرف عنه من انصرف 

نور الم منين به وبرسوله وبما جا  به ال   كان في قلوب م في الدنيا نورا  ظاهرا  ل نم 

يسننعى بننين أينندي م وبأيمننان م فنني ظلمننف الحشننر، وحلنن  علنني م نننورهم حتننى ي طعننوا 

 , حانه، وأطلأ نور المناف ينكما حل  علي م إيمان م حتى يالقو  سب, صراطه المست يم
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وأقنام أعمنال , وهم أحوج ما يكونون إليه، كمنا أطلنأوا ننور آياتنه فني قلنوب م فني الندنيا

العصاة بجنبتي الصراط كاللي  وحسكا  تيطل م في الدنيا عن االست امف عليه، وجعنل 

سيرهم على الصنراط علنى قندر سنيرهم وسنرعت م إلينه فني الندنيا، ونصن  للمن منين 

يشربون منه باىا  شرب م من شرعه في الندنيا، وحنرم منن الشنر  مننه هننات  حوضا  

 . من حرم نلسه من الشر  من شرعه ودينه ه نا

 

  -:انظر إلى اآلخرة رأي العين

انانر , حلاك هللا من كل سو  وهندى قلبنك إلنى طاعتنه ومحبتنه_أ ي الم من الكريم 

وتأمننل حكمننف هللا سننبحانه فنني , إلننى ح ي ننف اخمننر تجنند نلسننك تننرى ا  ننرة رأ  العننين

الننندارين، تعلنننم حينئننن   علمنننا  ي يننننا  ال شنننك فينننه أن الننندنيا مءرعنننف ا  نننرة وعنوان نننا 

وأنمو ج ا، وأن مناىل الناس في ا من السعادة والش اوة على حسن  منناىل م فني هن   

الدار في اإليمان والعمل الصال  وضدهما، فمن أعام ع وبنات الن نو  الينروج عنن 

 .وهللا الحاف  والمستعان, ط المست يم في الدنيا وا  رةالصرا

 -:وللذنو  أضرار ومصائب أخرى

إن هللا سننبحانه عننندما فننرا علينننا اللننرا   ون انننا عننن الموب ننات إنمننا  لننك لعلمننه 

, فننا ا التءمنننا بننأوامر  اسننت امت حياتنننا واطمأنننت قلوبنننا, سننبحانه أن هنن ا كلننه لنننا  يننر

عنه صرفنا عن أنلسننا أدران  ىوإ ا تركنا ما ن , رباني عايموانتامت أحوالنا بناام 

وهللا , العواق  واخضرار التي تلحق بصاحب ا جنرا  فعل نا وإهمنال أمنر ربننا سنبحانه

فنأمر  , منا ينلعنه ومنا ي نر , سبحانه هو اليالق وهو أعلم بما يصل  ليل ه وما يلسد 

أال يعلنم منن  لنق : " كنه قنال سنبحانهحتما  فيه اليير بلعلنه ون ينه حتمنا  فينه اليينر بتر

 ". وهو اللطيف اليبير 

وعالوة على ما  كر الشي  ابن ال يم رحمه هللا من أضرار وعواق  لل نو  فيما سنبق 

 كنر  وحتنى ت تنر  الصنورة منن تمام نا أو تكنناد رأينت أننه ال بند منن  كنر اخضننرار 

اتينف والبنينف اإلنسنانيف المترتبف علنى بعن  المعاصني ممنا ي نر  البنينف اإلنسنانيف ال 

االجتماعيف والبنيف اإلنسنانيف االقتصناديف وكنل  لنك أثبنت أن الينالق العنالم بمنا يصنل  
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ومان   ,ليل ه ال يأمر إال باليير وال ين ى إال عن الشر فوج  االلتءام ووجبت الطاعف

- :هذه األضرار

   -:المعاصي تسبب األمراض واألوبئة

حيننث شنندد البننار  سننبحانه فنني الن نني عن ننا لوجنندنا أن  لننو تأملنننا بمعصننيف الءنننا منن ال  

ضننررها فنني لايننف اليطننورة ف نند أثبننت العلننم الحننديث أن أ طننر اخمننراا تنت ننل عننن 

بدايننف مننن , طريننق الممارسننف الجنسننيف وأن هنن   اخمننراا تلتننك بصننحاب ا فتكننا  شننديدا  

) ف بمنرا وانت ا   بما عر, أمراا الج اى التناسلي والبولي وأمراا الدم وليرها

وهننو ج نناى ينندافع جسننم اإلنسننان عننن نلسننه مننن  ننالل ج نناى , اإلينندى( ن ننق المناعننف 

فا ا انت ل إلينه هن ا المنرا ال يسنتطيع الجسنم أن , المناعف ال   أوجد  هللا سبحانه فيه

وهنن ا , العاجننل ينندافع عننن نلسننه ضنند أبسننل اخمننراا وأ ل ننا فيكننون عرضننف لل ننالت

ه عالجا  حتى ا ن ال ينت نل إال عنن طرينق الممارسنف المرا اليطير ال   لم يجدوا ل

وال : " وهني الممارسنف التني تينالف منا أمنر هللا بنه سنبحانه قنال تعنالى, لير الشرعيف

وليس هننات منن سنو  لسنبيل اإلنسنان " وسا  سبيال  وم تا   ت ربوا الءنا إنه كان فاحشف

وىينادة علنى  لنك فنان ! فم ابنل لن ة عاجلنف ي نع فني مصنيبف قاتلن, أسوأ من ه ا السنبيل

فان نا تسننب  , انتشنار هن   المعصنيف منع مننا يتبع نا منن وسنا ل إلننرا  وملاسند أ القينف

بحينث ال يعنرف , وانعندام ال  نف بنين الرجنل وىوجنه, وتلكنك اخسنر, ا تالط اخنسنا 

وهن ا منن أعانم الملاسند التني لح نت بالمجتمعنات التني , الولد من أبو  على وجه الدقف

وانتشننر العنءوف عننن الننءواج , حيننث انعندمت اخسننر الشنرعيف, الر يلنف انتشنرت في ننا

, وأصب  عدد الوفيات أك نر منن عندد المواليند, وتناقق المجتمع بشكل كبير, الشرعي

وأ نن ت الحكومننات تشننجع اإلنجننا  ولننو , وك يننر مننن الموالينند يولنندون ليننر شننرعيين

صنحي  أن نا واحندة , كنل  لنك بسنب  معصنيف, بطريق لير شرعي لتحاف  على ب ا  ا

 .وتبعات ا ومستلءمات ا متعددة, وعواقب ا  طيرة, لكن ا كبيرة وآثارها عايمف

 

 

  -:ومن عواقب المعصية كوارث اقتصاءية
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وحنرم , وأمر بالصندق واخماننف, ل د أمر هللا سبحانه عباد  بات ان الصنعف وحرم الغش

بند أمنر هللا أصنب  المجتمنع قوينا  فا ا التنءم الع, وأحل البيع وحرم الربا, اليدا  والغدر

سنتطيع أن يعنالج مشناكله بسن ولف يو, يصمد أمام اعتني ال نءات االقتصناديف, اقتصاديا  

ين نار , ولكن إ ا  الف أمر هللا سبحانه فانه يصب  مجتمعا  هشا  ضنعيلا  مت اوينا  , ويسر

نا  فنني وهنن ا مننا وجنند, وصننالبف بنيانننه, أمننام أدنننى الحننوادث م مننا بلغننت قننوة اقتصنناد 

حيننث يأكننل , اقتصننادها علننى السياسننف الغابيننف الوحشننيف بنننتالمجتمعننات الغربيننف التنني 

, اقتصناد مبننى علنى الجشنع وال لنع, ال و  ال نعيف وال يبنالي اخلنينا  بل نر الل نرا 

حيننث , وضننمور اخمعننا  الياويننف, وانتلننا  اخرصنندة فنني الحسننابات الربويننف, والطمننع

ولعنل منن أكبنر الكبنا ر التني حرم نا هللا وحن ر , ينر ف نرا  يءداد الغني لنى وينءداد الل 

من ا أشند تحن ير وأعلنن الحنر  علنى فاعل نا هني جريمنف الربنا التني أصنبحت النانام 

وانت لنت , علي نا الندول الكبينرة اقتصنادها بننتو, الوحيد المعتمد لدى البننوت التجارينف

ولنم ينت نه العنالم كلنه , لنثالعدوى حتى شملت الدول الصغيرة في العالمين ال اني وال ا

ينا أي نا الن ين آمننوا ات نوا هللا : " إلى التح ير اإلل ي الشديد ال   ي ول فيه ربنا سبحانه

.. فان لم تلعلوا فأ نوا بحر  منن هللا ورسنوله, و روا ما ب ى من الربا إن كنتم م منين

رام والتكليلنات  لك خن الحالل والحن, صحي  أن ه   ا يف  اط  هللا في ا الم منين" 

, دعنوة إلنى اإليمنان أصنال   فيطاب موأما الكافرون , كل ا توجه للم منين ابتدا   وانت ا   

وال , ويعتبنر بمنا أصنا  لينر  منن ال نر, ولكن العاقل ينتلع بما عند لير  منن اليينر

ل على  لك من ان يارات بالجملنف فيمنا يسنمى باخىمنف العالمينف والتني أصنابت قلن  دأ

والمجتمننع الحننر , المنيننعلمتح ننر النن   يتبنناهى علننى هنن ا العصننر باالقتصنناد العننالم ا

حينث تعلنن , وضنيعفأصب  بسنب  هن   المعاصني يعنيش فني ضننك اقتصناد  , الرفيع

وتتننداعى دول عدينندة إلن ننا  , البنننوت ال ننيمف إفالسنن ا ودول توشننك علننى االن يننار

والعنودة , هللا وديننه أ وات ا دون جندوى والحنال يتندهور ولنيس لنه منن من ن  إال شنر 

 . نسال هللا العافيف والرحمف, إلى الحق ال   جا  به

 

 

  -:ومن عواقب المعاصي تدمير البنا  االجتماعي
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وااللتنءام بديننه واالبتعناد عمنا ن نى عننه , تعتبر الطاعات وفعل ما أمر بنه هللا سنبحانه

تمننع مننن التلكنننك سننبحانه تعتبننر كننل هننن   اخمننور سننياجا  وحصنننا  منيعنننا  حاميننا  للمج

ولو تأملنا م ال  ما تلعله بع  المعاصي في بنيف المجتمع لوجندنا أن نا تلتنك , واالن يار

به فتكا  شديدا  فت ر  بنيانا ، وتءلنءل أركاننه، ومن نا من ال  الكن  ، والغيبنف والنميمنف، 

وع ننوق , وقطيعننف اخرحننام, وأكننل أمننوال اليتننامى ظلمننا  , وأكننل أمننوال الننناس بالباطننل

والغندر واليياننف واليندا  , والتلصنق علنى الحرمنات, واإلسا ة إلى الجنار, الدينالو

ولينر  لنك ... وال طيعنف والتندابر , والغش وإفساد  ات البين والننجش والح ند والحسند

من الملاسد التي تعتبر بحق ممارسات  طينرة بالم يناس االجتمناعي والتربنو  تن د  

والتلكننك , واليصننومات الدا مننف, نعنندام ال  ننفإلننى نتننا ج كارثيننف علننى المجتمننع من ننا ا

وضننعف البنننا  االجتمنناعي مننن حيننث العالقننات اإلنسننانيف ال ننروريف بننين , اخسننر 

وانتشنننار اللوضنننى , واخنانينننف وحننن  الننن ات ونسنننيان ا  نننر, ال رابنننات والجينننران

والمحسوبيات الم يتف مما يجعل المجتمع أسنوأ منن مجتمعنات اخنعنام التني أشنار إلي نا 

 ...".إن هم إال كاخنعام :"  رآن العايمال

و دمنف ا  نر ومند يند ,  لك خن المجتمع اإلنساني تميء على لير  بالتعناون والتكافنل

 .ولير  لك... واحترام الح وق اخ رى , العون له

- :وفي المجتمع اآلخر أوضح مثال

نمو جا  لاينف فني فأوجد , ب    ال يم واخ الق تميء المجتمع المسلم عن المجتمع ا  ر

, والبنر والمحبنف, حيث التعاون واإل الص, الرقي اإلنساني وال يمي واخ القي اللريد

, وإت نان الصننعف, وحسن الجوار والوفا  بالع ود والوعود والمواثيق ولنو منع اخعندا 

, والصدق واخمانف ممنا أعطنى البشنريف نمو جنا  يحتن   فني بننا  صنرح إنسناني متنين

ل فان النمو ج ا  ر فني لينر اإلسنالم تجند الموب نات االجتماعينف فتجند ولكن وبالم اب

وال أسنر شنرعيف , وال عالقنات اجتماعينف, وال عنرا, ال  لنق, مجتمعا  ملككا  ضعيلا  

سن طت مننه , بل إن العالقف مبنيف علنى المصنلحف الشيصنيف ف نل, وال عالقات إنسانيف

فأصنب  المجتمنع قا منا  علنى قواعند ,  ناوال رحم وال صلف ل, هيبف الوالدين واحترام ما

 لننك خن ننا ابتعنندت عننن مننن ج ر  , ضننعيلف اخنحننا , ركيكننف اإلنشننا , ضننعيلف البنننا 
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ف نو صناح  الحنق فني , اخرا والسما  سبحانه العالم بيل ه ما يننلع م ومنا ي نرهم

 "ا  ومن يطع هللا ورسوله ف د فاى فوىا  عايم... " السمع والطاعف وحد  ال إله إال هو 

 

من االضرار التني تترتن  علنى لي  من في  وقليل من ك ير ه ا فان : وفي الختام

لتكننون بننا ن رب ننا ال لننو  السننليمف , المعاصنني والنن نو  طرقنننا بننه ال لننو  الواعيننف 

, الصافيف اليالصف من كنل شنا بف ونلنوس مطمئننف لترجنع إلنى رب نا راضنيف مرضنيف 

ومنا ا , وأ الق نبوينف , ن يف وقيم ربانيف  بجوارح, وأجساد طاهرة مبرأة من كل سو  

الطاعننف المبنيننف علننى تلننك اال  لننك اليلننق ويميننء االنسننان عننن ليننر  مننن الميلوقننات 

ربنا هللا ثنم اسنت اموا تتننءل علني م  قالوا إن ال ين:" قال تعالى,االيمان والعمل الصال  

أ نني المسننلم " دون المال كننف أال تيننافوا وال تحءنننوا وأبشننروا بالجنننف التنني كنننتم توعنن

أوصنيك بوصنيف نبيننا وحبيبننا محمند صنلى هللا علينه وسنلم لتحصنل علنى  ينر الكريم 

راحنف البنال و فنان فعلنت فنءت فني الندنيا بالطمأنيننف" قل آمنت بناهلل ثنم اسنت م"الجءا  

 وفي ا  رة بالجنف والرضوان وهل يريد العبد الم من أك ر من ه اف

 ,             ا فننني أمرننننا وثبنننت أقننندامنا وتوفننننا منننع اخبنننرارربننننا اللنننر لننننا  نوبننننا واسنننرافن

           تيءننننا ينننوم ال يامنننف إننننك ال تيلنننف الميعننناد ربننننا وآتننننا منننا وعننندتنا علنننى رسنننلك وال

          ربننننا ال تنننءغ قلوبننننا بعننند إ  هنننديتنا وهننن  لننننا منننن لننندنك رحمنننف إننننك اننننت الوهنننا 

ربنا آتنا فني الندنيا , ا على ال وم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرن

ن عليننا اشنرح صندورنا لطاعتنك وُمن مالل ن ,حسنف وفي ا  رة حسنف وقنا ع ا  النار

بمغلرتك وسعنا بعلوت وعاملنا برحمتك وت  علينا بحلمك وتوفنا واننت راا عننا ينا 

لل م انء  منن ا,  واىر  في ا ح  ما يرضيك, الل م انء  من قلوبا ح  أنلسنا , كريم 

الل ننم ,  قلوبنننا اليننوف اال منننك والرجننا  اال إليننك والتوكننل اال عليننك والشننكوى اال لننك

ط ر قلوبنا وأجسادنا ونلوسنا واجعل ا  الصف لطاعتك وعمل منا يرضنيك إننك سنميع 

 .الدعا 

 وآ ر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالمين                            
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