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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا, منن هدنده ف  نض ملن  لنه ومنن هلنجت   جتنن  ند 
 .وعجتى آله تسجتيماً  كثرياً   له ولياً مرشداً وأشدد أن ال إله إال ف وحده ال شرهك له وأشدد أن حممداً  عبده ورسوله 

ُتْم ُمْسِلُموَن(   .)يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ
 دا اإلخوة .أه

 إن موضوع الدرس هلذه الجتيجتة بإذن ف هو )األسباب املعينة عجتى ترك املعاصي ( .
 أهدا املسجتمون :

سننعى لتيقيننض مرضننات ف تبننارك وتعننا  , وال  هننن أن بقننض هننذا املمجتننس  إال بفعنن  أوامننره سننبيانه إن املسننجتيف ه هننذه احلينناة النندنيا ه 
 وتعا  واجتناب نواهيه , وال  هن أن همبض هذا األمر إال مبعر ة األسباب  اليت تعينه عجتى ترك املعاصي  واملنهرات.

 تعينه عجتى ترك املعاصي و املنهرات . - ل  ف وتو يقه  بعد -وقد ذكر  عجتمائنا  رمحديف ف  أسباباً تعني اإلنسان  
 وإنين أهدا اإلخوة سأذكرها لهيف ,  عجتى املسجتيف أن هعر دا وأن جيتدد ه تمبيقدا ,  نسأل ف عز وج  اإلعانة والتو يض . 
 ات : أول هذه األسباب  ها أخي املسجتيف  ها أخي املبارك  اليت تعني عجتي  ترك املعاصي  واملنهر   
 السبب األول : تذكر الِعَوض .  
 أي أن ف عز وج  سيعوض عبده إذا ترك معصية أو ذنباً , سيعوضه نوراً وانشراحاً وتو يقاً وتثبيتاً وحضوة .   
 .( فإن اجلنَة هَي املأوى  )َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِ ِه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْْلََوىقال ف عز وج   
 ) من ترك شيئاً هلل عوضه ف خرياً منه ( .وهذا حدهث صييح . هقول و 
ة  هبننني أن مننن تننرك ذنبنناً أو معصننية لوجننه ف  عننز وجنن  وخو نناً مننن ف وإجننضاًل هلل تبننارك وتعننا  هعوضننه ف عننز وجنن  ه النندنيا  و ا خننر  

بقولنه  بتعا  عنه ,  جتيبشر مبوعو  ف  عز وج   عجتنى لسنان رسنوله خرياً من هذا الذنس وخرياً من هذه املعصية وه ترك الذنس وه اال
 ) من ترك شيئاً  هلل عوضه خرياً منه (  وهذا أمر معجتوم مشدو  .

ة أهدننا اإلخننوة ... إن مننن تننرك شننيئاً هلل سيعوضننه ف عننز وجنن  خننرياً منننه ه النندنيا وا خننرة  , واألمثجتننة  عجتننى هننذا األمننركثرية جننداً معرو نن
  ة ه الهتاب والسنة وقصص املتقدمني واملتأخرهن  .موجو 

كننان حمبنناً  لجتمينن  مننن أجنن  اسدننا  ،ننا ه سننبي  ف , وكننان معننه اخليننول الصننا نات  وهنني اخليننول القوهننة    فهــذا ســليمان عليــه  الســ م
ا  اتتنه صنضة العصننر منن أجن  هننذه وكانن  ذو أجنينة  وهزهنند عند ها عجتنى عشننرهن ألفنًا ن  بينمننا  هنو هقنوم بعرضندا وتن يمدنن -السنرهعة  

اخليول قال : ال وف ال تشغجتين عن عبنا ة ر    أمنر ،نا  عقنرت  لنرب أعناقدنا وعراقيبدنا بالسنيول  جتمنا عجتنيف  ف عنز وجن  منن عبنده 
ج وق  الصضة عوضنه سجتيمان  أنه ذبح  هذه اخليول من أججته سبيانه وخو اً من عذابه وحمبة وإجضاًل هلل بسبس أنه اشتغ  ،ا حىت خر 

ف مننا هننو خننري مندننا    الننرهح  الننيت  ننري بننأمره رخنناًش حيننث أصنناب ،نندوها شنندر ورواحدننا شنندر ,  دننذا أسننرع  وخننري مننن اخلينن  وصنند  
 ) من ترك شيئاً  هلل عوضه ف خرياً  منه ( .  رسول ف 

دة قنناة خبيثنة مجتيئنة بالصنور الفاضنية والصنور الفاسندة تتنذكر نعيف ... أول سبس ها أخي املسجتيف أن تتذكر هذا األمر حينما تدعى ملشاه
, حينما تدعى جملجتس  يه الهضم احلنرام و ينه الهنضم بالنينات , و ينه الهنضم بناألعراض تتنذكر ) منن تنرك شنيئاً هلل عوضنه  حدهث النيب 

مة أو سس  أو شنتيف ترتكنه هلل , تأكند وأبشنر مبوعنو  ف عنز ف خريا ً منه ( حينما ترتك جمجتس من اجملالس ألنه هوجد  يه مثًض ،يبة أو مني
وجنن  أن ف سيعوضنننك بالنندنيا وا خنننرة , حينمننا تننندعى لجتسننفر إ  النننبض  اارمننة لفعننن  اخلنننا والزننننا واارمننات وشننننرب اخلمورو،ريهننا منننن 

ن ذلنك سنيهون  ا عناً  لنك لنرتك هنذه املعصنية , ألننك إذا اارمات تتذكر هنذا األمر ) من ترك شنيئاً هلل عوضه ف خنرياً مننه ( بالتأكيند أ
 وأن ف سيعوضك سيهون ذلك  ا عاً لرتك هذه املعصية . وثق  مبوعو  ف وموعو  رسول ف 
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من قال ) كان رج  هداهن الناس ن امسع ها أخي املسجتيف  أن  ولذلك جاش ه الصيييني من حدهث أ  هرهرة رضي ف عنه  أن النيب  
: ترك شيئاً هلل عوضه ف خرياً مننه ن كنان رجن  هنداهن النناس  هنان هقنول لفتناه إذا جئن  معسنراً  تعناو  عننه لعن  ف أن هتعناو  عننا قنال 

  جتقي ف  تعاو  عنه (  ملا كان هذا التاجر هعفو عن الناس عفى ف عنه هوم القيامة , واسزاش من جنس العم  .
...  قصننة هوسنني عجتيننه السننضم  ملننا تننرك احلننرام , ملننا  عنني إ  احلننرام  ملننا  عنني إ  الفاحشننة مننن امننرأة العزهنننز   و إن كننان  شننيش هننذكر 

هي َوَ،جتََّق ي اأْلَبْنَواَب َوقَاَلْ  َهْيَ  َلَك قَاَل َمَعاَذ اَّللَّي  هعنين سنيده صناحس املننزل  -اَي إينَُّه َر ِي َأْحَسَن َمثْنوَ )َورَاَوَ ْتُه الَّيتي ُهَو هي بَنْيتيَدا َعْن نَنْفسي
. تننرك ذلننك هلل عننز وجنن  عصننمه ف مننن احلننرام  هاننن  العاقبننة مننا هنني أهدننا اإلخننوة   عوضننه ف أن مِهنننه ه إينَّننُه ال هُنْفجتيننُح ال َّنناليُموَن(  -

وجدا  جتمنا  خن  ،نا قنال : هنذا خنري  نا  األرض هتبوأ مندا حيث هشاش وآتاه ف املجتك وأتته املرأة صا،رة سائجتة را،بة ه الوص  احلضل  تز 
 كن  ترهدهن .

كيي أنه ملا ترك احلرام هلل عوضه ف خرياً منه , ولذلك  دو سيد السنا ة النعبناش السنبعة األتقيناش املنذكورهن ه   فتأمل يا أخي املسلم    
ر إمام عا ل ورج  ذكر ف خاليناً  فاضن  عينناه ه قوله ) سبعة ه جتديف ف ه ظجته هوم ال ظ  إال ظجته : وذك الصيييني من حدهثه 

, ورج  قجتبه معجتض باملساجد , ورجضن بابا ه ف اجتمعا عجتيه وتفرقا عجتيه , ورج  تصد  بصدقة  أخفاها حىت ال تعجتيف مشاله ما تنفض 
  ينه , وشاب نشأ ه طاعة ف , ورج   عته امرأة ذات منصس ومجال  قال إين أخال ف ( .

 هل رأيت يا أخي املسلم ؟  من ترك شيئاً  هلل عوضه هللا خري منه ؟
وهنذه أم سننجتمة أهدنا األخننوة رضني ف عندننا  قند جنناش ه صنييح مسننجتيف منن حنندهث أم سنجتمة رضنني ف عندنا أ ننا قالن  ملننا منات  وجدننا 

 وإنننا إليننه راجعننون الجتدننيف أجننرين ه مصننيبيت هقننول ) مننا مننن مسننجتيف تصننيبه مصننيبة  يقننول مننا أمننره ف : إنننا هلل قالنن  مسعنن  رسننول ف 
واْخجتي يل خرياً مندا , إال خجتي ف لنه خنرياً مندنا , قالن  :  جتمنا منات أبنو سنجتمة قجتن  : أي املسنجتمني خنري منن أ  سنجتمة   أول بين  

 ( .   إين قجتتدا  أخجتي ف يل رسول ف  هاجر إ  رسول ف 
ئاً هلل عوضننه ف خننري منننه , مننن تننرك لمننيف اخلنندو  , وشننض اسيننوب , والنياحننة و،ننري ذلننك مننن املنهننرات أرأهنن  أهدننا املسننجتيف أن مننن تننرك شنني

 واحتسس مصيبته عند ف واسرتجع  إن ف سبيانه خيجتفه وهو خري الوارثني .
لنو تنذكر هنذا اإلنسنان حينمنا هنرتك أهدا الناس : إن كثري منن النناس تنرل عجتنى مشناهدة القننوات و اجملنضت الفاسندة النيت  يدنا اارمنات , 

نيا ومنا  يدنا هذا الشيش هلل عز وج  وهقيناً مبوعو  ف عوضه ف نوراً وانشراحاً وتو يقاً وقوة وتثبيتاً وحضوة حيبدا ه قجتبه  هي خري منن الند
 , لهان ذلك سبباً معيناً لرتك هذه املعصية احلقرية .

 رماش هثيس عبده عجتى  ع  الماعات  وهثيبه عجتى ترك املنهرات .نعيف.. ..  اهلل عز وج  كرمي  أكرم اله
كمنا ه الصنيييني منن حندهث أننس ) ثنضن منن كنن  ينه وجند ،نن حنضوة اإل نان : منن كنان ف ورسنوله أحنس إلينه  نا   هقول الننيب 

  منه كما ههره أن هجتقى ه النار ( .سوامها , ومن كان حيس املرش ال حيبه إال هلل وأن ههره أن هعو  ه الهفر بعد إذ أنقذه ف
 اإلميان له ح وة :  استلذاذ الطاعات وترك املعاصي  واملنكرات .   

) إذامل  د لجتعم  حنضوة ه قجتبنك وانشنراحاً  ا منه ,  نإن النرب تعنا  شنهور هعنين أننه البند أن هثينس  العامن   يقول ابن تيمية رمحه هللا
 جيدها ه قجتبه وقوة انشراح وقرة عني  ييث مل جيد ذلك  عمجته مدخول ( .عجتى عمجته ه الدنيا من حضوة 

رمنة  اهلل عز وج  حينما هأمرنا بالماعات وقام ،ا اإلنسان  إن ف هثيبه لذة , وانشراحاً , وحضوة , هي أع يف وأج  منن تجتنك  الجتنذة اا
املعصية هلل عز وج  وتركدا خو اً من ف  و إجضاًل هلل تبارك وتعنا   اليت ال تتعدى حل ات , وكذلك هثيس ف عز وج  اإلنسان إذا ترك

. 
الننذي هغننر بصننره عننن اارمننات هلل تبننارك وتعننا  , ذكننروا مننن  وائننده أنننه هننورن  فوائــد غــض الب ــرولننذلك ذكننر العجتمنناش رمحدننيف ف مننن 

 ثه ظجتمه ت در ه وجده وجوارحه .القجتس نوراً وإشراقاً ه در ه العني و ه الوجه كما أن إطض  البصر هور 
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) من عمَّر ظناهره بإتبناع السننة وباطننه بندوام املراقبنة و،نر بصنره عنن اانارم وكني نفسنه عنن الشندوات  وأكن  منن  يقول بعض العلماء 
 احلضل مل ختمئ  راسته ( .

ضنه ف سنبيانه وتعنا  إطنض  ننور بصنريته وف سبيانه وتعا  جيزي العبد عجتى عمجته مبنا هنو منن جنسنه  منن ،نر بصنره عنن اانارم عو 
  جتما حبس بصره هلل أطجتض ف نور بصريته , ومن أطجتض بصره ه ااارم حبس ف عنه بصريته .

 السبب الثاين : أن يتذكر أن يف تركه املع ية قهر للشيطان .
ة قدننر لجتشننيمان ,  ننإن الشننيمان أهدننا اإلخننوة كمننا هننو أهدننا اإلخننوة ..  مننن أسننباب تننرك املعاصنني أن هتننذكر اإلنسننان أن ه تركننه لجتمعصنني 

 معجتوم عدٌو لنا ب  هو عدو أبينا ب  هو عدو لجتبشرهة كجتدا .
َا َيْدُعو ِحْزبَُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السَِّعرِي( قال ف تعا   ُذوُه َعُدو ًا ِإَّنَّ  .)ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاَّتَِّ
 .ََلْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يَا َبِِن آَدَم َأْن ال تـَْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي( )أَ  وقال تعا 

 .قَاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغوِيـَنـَُّهْم َأْْجَِعنَي( )و أقسيف هذا العدو الرجييف 
 .ْلِفِهْم َوَعْن َأمْيَاِِنِْم َوَعْن ََشَائِِلِهْم َوال َتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن( )ُثَّ ََلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن خَ وقال تعا  عنه 

  دو هغوي ابن آ م من مجيع اسدات هأتيه من مجيع اسدات هرهد أن هغوهه وأن هلجته وأن هدخجته النار .
رشنه عجتنى املناش   هبعنث سنراهاه  أ نناهيف مننه ) إن إبجتنيس هلنع ع وجاش ه صييح مسنجتيف منن حندهث جنابر رضني ف عننه قنال : قنال 

منزلة أع مديف  تنة جييش أحدهيف  يقول   عجت  كذا وكذا  يقول : ما صنع  شيئاً وجييش أحدهيف وهقول : ما تركته حىت  رقن  بيننه وبنني 
 أهجته  يدنيه منه وهقول : نعيف أن  نعيف أن  ( . 

 بشرهة والعداوة بني املسجتيف وبني الشيمان قائمة .إذاً الشيمان عدو لدو  لإلنسان ومنذ أن خجتض  ف ال
َ َم َ َسَعُدوا إيالَّ إيبجتييَس َأَل َواْسَتْهبَنَر وََكاَن ميَن اْلَها يريهَن( قال تعا    .)َوإيْذ قُنجْتَنا ليجْتَمضئيَهةي اْسُعُدوا  ي

عقبة الثانية  يععجته هقع ه البدعة  إن ععنز عننه  ه هنذه  إن الشيمان هأيت لإلنسان ليهفر باهلل تبارك وتعا   إن ععز عنه ذهس إ  ال
 يوقعنه العقبة ذهس إ  العقبة الثالثة  يوقعه بالهبائر  إن ظفر به أوقع اإلنسان ه هذه العقبة وإال ذهس إ  العقبة الرابعة  وهني الصنغائر 

جته ،ا عن االستهثار من الماعات وعنن االجتدنا  ه التنزو  بالذنوب الصغائر  إن مل هستمع هوقعه باملباحات اليت ال حرج ه  عجتدا  يشغ
 إن  –العالية  هشغجته  باملباحات حىت ال هنشغ  باألمور -ملعا ه ,  يفِوت عجتيه األرباح واملهاسس الع يمة العالية اليت تر عه أعجتى املنا ل 
املرجوحنة املفلنولة ,  املقصنو  أن الشنيمان هرهند أن هغنوي مل هستمع أشغجته باألعمال املرجوحة املفلولة منن الماعنات  ينزهن لنه األعمنال 

 اإلنسان , وأن اإلنسان ال هسجتيف من الشيمان أبداً ألن هد ه األول  و األخري هو إضضل بين آ م .
أو  نيِف نفسنه أو  إذاً ها أخي املسجتيف من األسباب املعينة عجتى ترك املعصية أن هتذكر اإلنسان حينما هُقديم عجتى معصيٍة أو هُقدم عجتى ذننسٍ 

 بدثه بارتهاب معصية أن هتذكر أنه حينما هرتك املعصية أنه قدر عدوه و،جتبه وانتصر عجتيه  .
   فباهلل عليكم هل هناك أعظم  وأجل  وأفضل من أن يقهر اإلنسان عدوه  وعدو هللا
ك املعاصي واملنهنرات , ألن الشنيمان  هرهند  مننك كض .....  أع يف العبا ات وأج  القربات أن تقدر هذا العدو , تقدره بالماعات وبرت 
 أن تقع باملعاصي واملنهرات وأنا متأكد أن ك  إنسان  يه من اإل ان و يه من التقوى .

 يينمننا هتننذكر ذلننك و هتننذكر حينمننا هنندعى مننثضً  ملشنناهدات حمرمننة أو هنندعى لجتسننفر  لجتننبض   الهننا رة لفعنن  احلننرام أو هنندعى  ألكنن  الربننا 
غيبة ومنيمة أو مشاهدة القنوات أوهدعى إل خال اإلعضم إ  بيته   هتذكر وهلع ه قجتبه ون ره  أنه حينما الهفعن  ذلنك ههنون أوهدعى  ل

 حر عدوه وقدره و،جتبه وهزمه , إن ذلك سيهون حا زاً له عجتى الثبات وعجتى ترك  املعصنية  واملنهنر , وأن اإلنسنان إذا  عن  املعصنية  نإن 
 الشيمان سيفرح  .

 إذا غضب الرمحان فرح  الشيطان .
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 و إذا رضي الرمحان غضب الشيطان .
ــوا ِإْن تـَْنُ ــُروا اَّللََّ يـَْنُ ــرُْكْم  تننذكر هننا أخنني املسننجتيف : أن لننك عنندواً ,  هننن  بمننًض شننعاعاً  ننزم هننذا العنندو وتننذكر   ــا أَيُـَّهــا الَّــِذيَن آَمُن )َي

 من حفظ ف حف ه ف ( . ) وتذكر قول النيب ، َويـُثَبِ ْت َأْقَداَمُكْم( 
من حفظ ف بارتهاب الماعات واجتناب النواهي واملنهرات حف ه ف ه الدنيا وه القرب وه ا خرة حف ه ه نفسه  وحف ه ه ذرهته  

 وحف ه ه الدنيا و ا خرة .
دو هنتدنز الفنرإل إل،وائنك  ولنذلك شنرع   تذكر  ها أخي املسنجتيف أننك ه هنذه الندنيا ه معركنة منع عندو قنوي عندو خيمنع عجتينك , وعن

 ؟ ملاذا ؟االستعاذة قب  قراشة القرآن ,  إنه ممجتوب من اإلنسان أن هستعيذ قب  قراشة القرآن 
ألن اإلنسان حينما هرهد أن هقرأ القرآن  إنه هرهد أن هفع  طاعة هلل عز وج  هي من أج  الماعات , وهذا ال هرضي الشنيمان ,  جتنذلك 

ذة , ألن الشنننيمان هنننأيت اإلنسنننان ليشنننغجته عنننن القنننراشة وهصنننده عندنننا وجيعجتنننه ال هتننندبر القنننرآن  الهنننرمي ,  جتنننذلك شنننرع  شنننرع  االسنننتعا
 االستعاذة طر اً هلذا الشيمان  الذي هو عدو لإلنسان .

الندنيا وا خنرة هقنول  إذا أرا  أن هعم  طاعة هصده عندا , وإذا أرا  أن هعمن  معصنية  هندنا لنه ,  املعصنية هني سنبس كن  بنضش وشنقاش ه
 .)َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِ يَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثرٍي( ف عز وج  

 . َرُسواًل وََكَفى بِاَّللَِّ َشِهيدًا(  )َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيِ َئٍة َفِمْن نـَْفِسَك َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاسِ وهقول ف عز وج  
 وقال عجتي رضي ف عنه : ال هَنْرُجونَّ عبٌد إال ربه وال خيا نَّ إال ذنبه .

 : هذا الك م من علي رضي هللا عنه يقول عنه شيخ اإلس م ابن تيمية  يف الفتاوى
َوَمننا ن والعبنند إمنننا هصننيبه الشننر بذنوبننه كمننا قننال تعننا  ) وهننو مننن  أحسننن  الهننضم  ننإن الرجنناش ههننون لجتمننري , واخلننول ههننون مننن الشننر 

يَبٍة  َبيَما َكَسَبْ  أَْهديهُهيْف َوهَنْعُفو َعن َكثيريٍ  ( وإن ُسجتع عجتيه خمجتو   ما ُسجتع عجتينه إال بذنوبنه  جتيمني ف وليتنس منن ذنوبنه  َأَصاَبُهيف مِين مُّصي
 ومعاصيه أل ا هي سبس البضش  وهي سبس الشقاش .

:  مما هنبغي أن هُعجتنيف أن النذنوب واملعاصني تلنر وال بند وأن ضنررها ه القجتنس كلنرر   أيها األخوة  يقول ابن القيم رمحه هللا  ولذلك
 السموم ه األبدان عجتى اختضل  رجا ا ه اللرر , وه  ه الدنيا وا خرة شر و اش إال وسببه الذنوب  واملعاصي    

 نة..  ما الذي  أخرج  األبوهن من اس
 وما الذي أخرج إبجتيس من مجتهوت السماوات وطر ه ولعنه وبُِدَل بالقرب بعداً وبالرمحة لعنة وباسمال قبياً    
 وما الذي أ،ر  أه  األرض كجتديف حىت عض املاش  و  رؤوس اسبال   
 وما الذي أرس  عجتى قوم مثو  الصيية حىت قمع  قجتو،يف ه أجوا ديف وماتوا عن آخرهيف   
 الذي أرس  عجتى قوم شعيس سياب العذاب كال جت   جتما صار  و  رؤوسديف أممر عجتيديف ناراً تجت ى    وما 
 وما الذي أ،ر   رعون وقومه ه البير   
 وما الذي خسي بقارون و اره وماله وأهجته ..   إ ا الذنوب واملعاصي .  

جتنننوا ،ننا إال ابتجتننوا بننالمواعني  واألوجنناع  الننيت مل تهننن ه ه احلنندهث الصننييح ) مننا ظدننرت الفاحشننة ه قننوم حننىت أُع ولننذلك هقننول 
منعنوا أسض ديف  الذهن ملوا وال نقص قوم ه املهيال وامليزان إال ابتجتوا بالسنني وشدة املؤننة وجنور السنجتمان ومنا مننع قنوم  كناة أمنواهليف إال 

ف عجتنيديف  عندواً منن ،نريهيف   أخننذوا بعنر منا ه أهدهدننيف ,  القمر من السماش ولوال البدائيف مل  مروا , وال أخجتني قنوم العدند إال سنجتع 
 وما مل تعم  أئمتديف مبا أنزل ف ه كتابه إال جع  ف بأسديف بينديف ( .

َل )َوَلْو َأنَّ َأهْ  دذا احلدهث هبني أن ما هقنع ه األمة  وما هقنع عجتى اإلنسان من مصائس وبضها و،ريها إمنا هي بسبس الذنوب واملعاصي 
 . ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن(اْلُقَرى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّبُوا فََأَخْذنَاُهْم 
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بي  ف أننزل ف ،نيف بنضش ال هر عنه ) إذا ظن الناس بالدهنار و الدرهيف وتباهعوا بالعيننة واتبعنوا أذنناب البقنر وتركنوا اسدنا  ه سن وقد قال 
 حىت هراجعوا  هنديف ( رواه أبو  او  .

) زلزلـت املدينـة علـى عهـد عمـر فقـال : أيهـا النـاس مـا هـذا ومـا أسـرل مـا أحـد تم لـئن وقد ذكر اإلمام أمحد و،ريه عن صنفية قالن  
 عادت ال أسكنكم فيها ( .

 ملعاصي  رتعد  رقاً من الرب ج  جضله أن همجتع عجتيدا ( .) إمنا تزلزل األرض إذا عم   يدا با وقال كعب 
 وقد ن ر بعر أنبياش بين إسرائي  إ  ما هصنع ،يف أحد المغاة  قال : مبا كسب  أهدهنا سجتم  عجتينا من ال هعر ك وال هرمحنا .

أو بذنس أن تعجتيف أن هذا الذنس شؤمه  إذاً ها أخي املسجتيف ال بد أن تعجتيف : إذا أر ت أو مهَّ  نفسك مبعصية أو حدثتك نفسك مبعصية
ع ييف وعاقبته وخيمة , وما هو موجو  ا ن ه هذا الزمان  ا  ا  ه الناس من أمراض نفسية واكتئاب  ومهوم و،موم وعقو  و،ريهنا منن 

خمالفنات منن تنرك لجتصنجتوات ومنن  األمور اليت انتشرت ه اجملتمع  ا كان النعر نه قند اً إمننا ذلنك بسنبس ذنوبننا ومعاصنينا ومبنا ارتهبنناه منن
, والنميمنة استدزاش بدهن ف وضعي ه الوالش والرباش وتعام  بالربا , والبنوك الربوهة انتشرت والقنوات املجتعونه الفاسندة ه البينوت , الغيبنة 

هنننذه األ مننننة  انتشنننر بنننني النننناس ,  واحلسننند , والتنننربج , وشنننرب اخلمنننر ,  والزننننا  والجتنننواا و،ريهنننا  نننإن  هنننذه  املعاصننني  ملنننا انتشنننرت ه 
 العقوبات واملصائس .

والقصنة  ولذلك عجتى املسجتيف  أن هعرل سوش عاقبة املعصنية  نإن سنبس هز نة اسنيال اإلسنضمي ه ،نزوة أحند هنو عصنيا يف ألمنر الننيب 
 معرو ة مشدورة ..

 ابة سوش عاقبة املعصية  .وقد ذكر ابن القييف و،ريه أن من  أسباب  اهلز ة  هو تعرهي الصيابة و،ري الصي 
تجتنك العبنا ة الشنرهفة الع يمنة اسجتيجتنة  النيت هني منن صنفات املتقنني  ومنن  -وقد ذكنر السنجتي  رمحدنيف ف  أن اإلنسنان حينرم  قينام الجتين   

 حيرم بسبس معصية . -صفات أولياش ف  
قنال : ال تعصنيه بالندنار وهنو هقيمنك  بنني هدهنه  ه الجتين   : إين ال أقدر عجتى قينام الجتين   صني يل  واًش  قال رجل إلبراهيم بن أدهم  

  إن وقو ك  بني هدهه ه الجتي  من أع يف  الشرل , والعاصي ال هستيض ذلك الشرل .
 : حرم  قيام الجتي  مخسة أشدر بذنس أذنبته . قال سفيان الثوري

: ر أهجتك قال : ب  أشد من ذلنك  قجتن ك نعي بع  ه  أتالصاحلني  وهو هبهي   قجت  له مالك خجت   عجتى  أحد  ا  وقال بعضهم
 بايب مغلق وَل أقرأ حزيب البارحة وما ذاك إال لذنب أحد ته .أوجع هؤملك  قال : ب  أشد من ذلك ,  قجت  وما ذاك   قال : 

 .ذنوبك قيدتك ايل ال أقوم   قال :ها أبا سعيد إين أبي  معاىف و أحس قيام الجتي  وأعد طدوري  ما ب وقال رجل  للحسن الب ري
 : إذا مل تقدر عجتى قيام الجتي  وصيام الندار  اعجتيف أنك حمروم  مهبَّ  كبَّجتتك خميئُتك .. وقال الفضيل ابن عياض

 إن العبد ليذنس الذنس   ييرم به قيام الجتي  وصيام الندار .وقال احلسن الب ري أيضاً :  
 ة اسماعة إال بذنس .رمحه ف : ال تفوت أحداً صض حىت قال سليمان الداراين

  عجتى املسجتيف إذا أرا  أن هرتك املعصية  أن  هتذكر شؤمدا و أن هتذكر عاقبتدا . 
الســبب الرابــم : مــن األســباب  الــ  تعــني  علــى تــرك املع ــية أن يتــذكر  اإلنســان  أن يف  تركــه للمع ــية  أنــه يكــون  يف معيــة هللا 

 لتوفيق .اخلاصة  الىت مقتضاها  الن ر  و التأييد وا
  إنه من املعجتوم  أهدا األخوة أن معية ف تنقسيف إ  قسمني  :  

 معية  عامة : وهي عامة سميع البشر  مقتلاها  إطضع  ف عز وج   عجتيديف وهو معديف بعجتمه . .1

  َمَم ال َّاِبرِيَن(ِإنَّ اَّللََّ ) ومعية خاصة : وهي املرا ة هنا اليت مقتلاها النصر والتأهيد والتو يض والتثبي  كقوله تعا   .2

 . )ِإنَّ اَّللََّ َمَم الَِّذيَن اتَـَّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسُنوَن( وقوله تعا  
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 املسننجتيف حينمننا جياهنند نفسننه عجتننى تننرك املعصننية وخيننالي هننواه  إنننه  ههننون ه معيننة ف  اخلاصننة الننيت مقتلنناها النصننر والتأهينند  والتو يننض , 
هنصره وهثبته وهددهه إ  الصراا املستقييف , وهذه املعية اخلاصة أنفع له ه الدنيا وا خنرة منن مجينع الجتنذات منن أوهلنا  يؤهده ف عز وج  و 

نهرات إ  آخرها ,   املسجتيف  حينما هتذكر هذه امليزة وهتذكر هذه املنزلة وهتذكر هذه املرتبة تهون  ا عاً له عجتى ترك املعاصي وعجتى ترك امل
 ا هسمع رب األرض والسماوات .وعجتى ترك ك  م

السبب اخلامس : أن يتذكر  اإلنسان  نعم هللا عز وجل  عليه  ومـن ُث َّ  فهـل يليـق  أن يقابـل  هـذه الـنعم  العظيمـة  أن يقابلهـا ، 
 بالنكران .

ه النعمنة باإلحسنان بن  قابجتدنا وه  هجتينض  أن هقابن  هنذه الننعيف  بنالهفران , إن منن هعصني ف عنز وجن   بالجتين  والندنار إننه مل هقابن  هنذ 
 بالهفر و النهران والعياذ باهلل .

 اذا ههون الشهر أهدا األخوة ..   وج  عجتى نعمه , والشهر  مبإن املسجتيف هو الذي هشهر ف عز  
ة هلل عنز وجن  ه ههون بالقجتس,  وههون بالجتسان ,  وههون باسوارح ه أنك ال تعصي ف عز وجن  ،نا , وأن  عن  هنذه اسنوارح  مذلجتن

 طاعة ف عز وج  .. 
 و األرج  متشي إ  طاعة ف  من املساجد و،ريها . --و اليد ه طاعة ف عز وج   --الجتسان بالذكر 

هقوم الجتي  حىت تتفمر قندماه ,  تقنول لنه عائشنة رضني ف عندنا:  ملنا تفعن  ذلنك وقند ،فنر لنك منا تقندم منن ذنبنك   ولذلك كان نبينا 
 كان هقول : أ ض أكون عبداً شهوراً .ـ فماذا كان يقول عليه ال  ة والس م ـ تأخر  وما 

عجتنى  سبيان ف    أولئك الذهن هأكجتون الربا   أعماهيف ف األموال الهثرية , وأعماهيف هذه النعيف  الع يمة ,  بداًل من  أن هشهروا ف
 الربا وهساعدون أه  الربا .هذه النعمة  هذهبون  وهتعامجتون بالربا وهنشرون 

أولئننك الننذهن  هغتننابون الننناس   أعمنناهيف ف نعمننة الجتسننان و أعمنناهيف نعمننة الفننرال    بننداًل مننن أن هسننتغجتوه بالماعننة وبننذكر ف  عننز وجنن   
 وبالتسبيح والتدجتي  والتيميد هقومون بالغيبة  والنميمة  والهضم ه أعراض الناس .

 ل هذا من شكر النعمة  ؟؟؟ه
 قال الشاعر :

 إذا كنَت يف نعمٍة فاْرَعها              فإن املعاصي تزيُل النعْم 
 وداوم على شكر اإللْه                  فإن  اإللَه سريـُم النقمْ 
 يمنال   أن تزول هذه النعيف  حينمنا هرتهنس املعصنية  أو هرتهنس النذنس ىأبداً .... ولذلك  املسجتيف حينما هتذكر نعيف ف عز وج  خيش

,  يهون ذلنك حنا زا ً لنه  عجتنى عندم  ارتهناب النذنوب واملعاصني  وههنون ذلنك تنشنيماً  لنه ه  عن  الماعنات  و اإلكثنار  منن األعمنال  
ك  صنضة أن تقنول :  الجتدنيف أعنين عجتنى ذكنرك وشنهرك  وحسنن  معاذ )  إين أحبك ه ف  ض تدعن  بر الصاحلات  قد قال  النيب  

 عبا تك ( .
, لنعيف  الع يمنة  ال ناهرة والباطننة,  ناهلل عنز وجن   أحسنن إلينك بناوأجن  القربنات وهنذا مقتلنى  الهنرمر النعيف منن أع نيف العبنا ات  شه

 أنعيف  إليك  , إنك حينما تن ر  يناً ومشااًل  ض ترى إال مرهلاً أو مصاباً وأن  بأحسن صية وحال  
,  إن مننن شننهر النعمننة  أن تسننتغ  هننذه بالماعننات و األعمننال  الصنناحلات  لهننن  دنن   شننهر النعمننة أن تسننتغ  هننذه النننعيف باملعاصنني  

 لألسي الناس ه هذا الزمان استغجتوا النعيف مبعصية  ف عز وج  وخمالفة أوامره سبيانه وتعا  .
)    املعصنية  قند أخنرب أخي املسجتيف  حينما نتهجتيف  عن هذا  املوضوع  وقند قنرب بننا االنتدناش  لنيس معن   ذلنك أن اإلنسنان ال هقنع ه

أن  ك  ابنن آ م  خمناش وخنري اخلمنائني  التوابنون (   ومنا منن إنسنان  معصنوم منن اخلمنأ لهنن املقصنو  أن جياهند اإلنسنان نفسنه  وكجتمنا 
 وقع  ه خمأ أو ه معصية  تاب ورجع إ  ف  واستغفر وتاب .
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 ف دا واعر دا  إ ا مدمة :  يا أخي املسجتيف أوصيك بوصاها ه  اهة هذه اااضرة  اح 
 أواًل : استعظم الذنب .

 ها أخي املسجتيف إن املؤمن التقي الذي  خيال مواله وهع مه وهو الذي هستع يف الذنس  وههرب ه نفسه  وهذا هدل عجتى اإل ان . 
قاعند بن  جبن  خينال أن هقنع عجتينه  مصوراً حال املؤمن مع املعصية  هقول ) إن املؤمن هرى ذنوبه كأننه  يقول ابن مسعود رضي هللا عنه

 وإن الفاجر هرى ذنوبه كذباب مر عجتى أنفه  قال به ههذا هعين كما قال أبو شداب  بيده  و  أنفه ( .
املسجتيف استع يف الذنس مدما كان صغرياً   وقد قنال بنضل بنن سنعد : ال تن نر إ  صنغر اخلميئنة  ولهنن ان نر إ   ي الوصية األو   ها أخ

   .ع يف من عصي
 .. كان  هقال من الهبائر : أن هعم  الرج   الذنس  يستيقره . وقال األوزاعي

  انياً : إياك  وحمقرات الذنوب 
 )  إهاكيف وحمقرات الذنوب  إ ن جيتمعن عجتى الرج  حىت هْدجتيْهَنُه ( . نعيف ,  قد قال الرسول 

 وقال الشاعر : 
 ي ا          وكبريها ذاك التقخل  الذنـوب صغيـره                          
 رىواصنم كماشٍ  فوق أرِض          الشوِك حيذُر ما ي                         
 إن  اجلباَل من احل ىـقرن  صغــيـرًة          ال تَْ                          

 هلا من ف طالباً ( .  وجته عائشة قائًض  ) ها عائشة إهاكي وحمقرات األعمال  إن  وحيذر الرسول 
) إن العبنند  ليننذنس الننذنس الصننغري وال هننندم عجتيننه وال هسننتغفر منننه  ننيع يف عننند ف حننىت ههننون  مثنن  المننو  وهعمنن  الننذنس  وقــال كعــب

 الع ييف  يندم وهستغفر منه  يصغر عند ف حىت هغفر له ( .
 ع يف عند ف وبقدر ما هع يف عندك  هصغر عند ف ( .)  بقدر ما هصغر الذنس  عندك  ه وقال الفضيل بن عياض رمحه هللا

) من عم  حسنة و إن صغرت أورثته نوراً ه قجتبه وقوًة ه عمجتهي , و إن عم  سيئًة وإن صنغرت   احتقرهنا أورثتنه  وقال احلسن رمحه هللا
 ظجتماً ه قجتبه وضعفاً ه عمجته ( .

  الثاً:  إذا تكرر الذنب  فكرر التوبة .
  ه ذنننس  أْحننديْن توبننة واسننتغفاراً وال تقننول أنننا لننن اسننتغفر  ننإنين ه كنن  مننرة أقننع ه الننذنس ...ال...  ننإن هننذا مننا هرهننده كنن  مننا وقعنن

 الشيمان وه السنة ما هؤهد ذلك ..
اً   ا،فر يل قال )  إن عبداً  أصاب  ذنباً  قال ر  أذنب  ذنب  قد جاش ه الصيييني  من حدهث أ  هرهرة رضي ف عنه أن النيب  

  قال ف : عجتيف أن له رباً هغفر الذنوب و هأخذ به , ،فرت لعبدي ,   مهث ما شاش ف    أصاب ذنباً   قنال : ر  أذنبنُ   نا،فر يل
صنبُ  أو  قال ف : عجتيف عبدي أن  له رباً هغفر الذنوب وهأخذ به  ،فرُت لعبدي ,   مهث  منا شناش ف ,   أذننس ذنبناً  قنال : ر  أ

 .اش ( رواه مسجتيفأذنب    ا،فر يل   قال : عجتيف عبدي  أن له رباً هغفر الذنوب وهأخذ به ،فرت لعبدي  ثضثاً  جتيعم  ما ش
ولذلك قي  لجتيسن  أال هستيي أحدنا  من ربه  هستغفر من ذنوبه    هعو     هستغفر    هعو   قنال :  و َّ الشنيمان  لنو ظفنر مننهيف  

 جتوا من االستغفار "...،ذه ,  ض متي 
وقنننال عمنننر بنننن عبننند العزهنننز  ه خمبتنننه  : " أهدنننا النننناس منننن أملَّ  بنننذنس  جتيسنننتغفر ف وليتنننس  نننإن عنننا   جتيسنننتغفر ف وليتنننس  نننإن عنننا   

  جتيستغفر ف  إمنا هي خماها مموقة ه أعنا   الرجال وإن اهلضك ك  اهلضك ه اإلصرار  عجتيدا ..
 .هذنس   هتوبقال هو الذي هذنس   هتوب   هذنس   هتوب     )فَِإنَُّه َكاَن ِلْْلَوَّاِبنَي َغُفورًا(ه قوله تعا   وقال سعيد بن املسيس
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أخـي املسـلم  أخـتم هـذه الكلمـة سـائً   املـول عـز وجـل أن يوفقنــا وإيـاك للعمـل ال ـا   وأن نكـون لـن يسـتمعون القـول فيتبعـون أحســنه 
اخلريات  اللهم أعنا على فعل اخلريات  وترك املنكرات  اللهم زين اإلميان يف قلوبنا  يا رب العاملني  اللهم تقبل منـا و  اللهم أعنا على فعل

 ارزقنا اإلخ ص يف العلم والعمل وهللا أعلم  وصلى هللا وسلم على نبينا حممد .
 


