
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

عباد اهلل: لقد كانت أمة اإلسالم يف سالف دهرها أمة مهابة، عزيزة اجلانب مرهوبة لكنها أضاعت أمر اهلل،   

وأْقصت رشيعته من حياهتا، وراجت أسواق املعصية يف عامة العامل اإلسالمي فأحال اهلل عزهتا ذال وقوهتا  

فاس  األمم  عليها  وسلط  اخلامتة  ضعفا  األمة  أهنا  ولوال  حرماهتا  واستباحت  خرياهتا  وهنبت  تعمرهتا 

 ألصبحت تارخيًا حتكيه األجيال!! 

))يا عبادي، إين   شا، فهو القائل يف احلديث القديس الصحيح:وليس الذي حل بنا ظلاًم من ربنا، كال وحا 

ال بينكم حمرمًا فال تظاملوا((، وإنام هي  النافذة التي ال حتايب  حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته  الربانية  سنن 

حت بَِقْوٍم  َما  ُيَغرّيُ  الَ  اهللهَ  ))إّن  تعاىل  أحدا  وقوله  بَِأنُفِسِهْم((  َما  وْا  ُيَغرّيُ لِ } ى  ّنْعَمًة  َذَٰ ُمَغرّيًا  َيُك  مَلْ  اهلل  بَِأنه  َك 

وْا َما بَِأْنُفِسِهمْ   {َأْنَعَمَها عىل َقْوٍم حتى ُيَغرّيُ

الق  فسدت  ما  األرسوواهلل  خربت  وال  الذنوب  لوب،  من  إال  األفكار  متزقت  وال  اآلراء،  تشتت  وال   ،

ن من البكاء من خشية اهلل إال  واملعايص واآلثام ، وما نقصت األرزاق وال قست القلوب وال جفت العيو

 من الذنوب واملعايص 

ن أحسن من تكلم يف ذلك  فآثار الذنوب كثرية أوصلها بعض علامء اإلسالم إىل ثالثني أثرًا أو عقوبة، وم   

القيم اإلمام كتابه ابن  يف  تعاىل  اهلل  الشايف ))  رمحه  الدواء  عن  سأل  ملن  الكايف  آثارها  اجلواب  ونجمل   ))

 نية آثار:                                                                                         بثام 

أعظ   _1 : وهو  تبا الضيق واهلم  اهلل  قال  للذنب  أثر  َمِعيَشًة  }  رك وتعاىل:م  َلُه  َفإِنه  ِذْكِري  َعْن  َأْعَرَض  َوَمْن 

َأعْ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُه  َوَنْحُُشُ َبِصرياً  ىمَ َضنْكًا  ُكنُْت  َوَقْد  َأْعَمى  َتنِي  َحَُشْ مِلَ  َربِّ  آَياُتنَا   َقاَل  َأَتْتَك  َكَذلَِك  َقاَل 

ا َوَكَذلَِك  ُتنَْسىَفنَِسيَتَها  بينه    {ْلَيْوَم  وشتان  احلياة  عليه  وتصعب  االنتحار  درجة  إىل  يصل  بعضهم  إن  بل 

تعاىل   اهلل  وصفهم  من  أن}وبني  أو  ذكر  من  صاحلا  عمل  أجرهم  ث من  ولنجزينهم  طيبة  حياة  فلنحيينه  ى 

 { بأحسن ما كانوا يعملون



 

 

عىل وحصلوا  الفاخرة،  السيارات  واستقلوا  السحاب،  ناطحات  يف  وملكوا    سكنوا  العالية؛  املناصب 

لت مضطربة ويعانون ما يعانون من مشاكل نفسية وتفكك أرسى  زخرف احلياة الدنيا، ولكن نفوسهم مازا

 عن منهج اهلل أرداهم وجعل حياهتم تعاسة عليهم.  وا واجتامعي فلام أعرض

ا _2 عن  الرزق  صح  من  للربكة  ،او حمقا  بالكلية  حرمانا  يكون  ولربام  الرزق:  قال:   بن عباسحرمان  أنه 

إن للحسنة لبياضًا يف الوجه ونورًا يف القلب، وسعة يف الرزق، وحمبة يف قلوب اخللق، وإن للسيئة سوادًا  ))

 ((   وضيقًا يف الرزق، وبغضًا يف قلوب اخللق يف القلب،  جه، وظلمة  يف الو 

َلَفَتْحنَا  َوَلْو َأنه َأهْ } فحرمان الرزق  من أعظم آثار الذنوب واملعايص، قال سبحانه: َقْوا  َواته اْلُقَرى آَمنُوا  َل 

َواأْلَْرضِ   
ِ
اَمء السه ِمَن  َبَرَكاٍت  وعاندوا   {َعَلْيِهْم  أعرضوا  ملا   اهلل   ولكنهم  أبوا  أغلق  الرب عليهم  كات  ب 

 وحرمهم اخلريات 

ُقوا اهللهَ َوُيَعلُِّمُكُم اهللهُ} نسيان العلم يقول اهلل تعاىل:   _3  خالفة من ال يتق اهلل ال يعلمه اهلل. وبمفهوم امل  {َواته

ل   للحفظ مث ُسئل االمام وكيع بن اجلراح رمحه اهلل تعاىل ما هو أحسن دواء يف احلفظ؟ قال: ما رأيت واهلل 

                                      يص.                                                             ترك املعا 

املنقول     أحدهم    وهو  نظمه  ما  الورع  االمام  ذلك  له  فقال  حفظه  العلم سوء  طلبة  أحد  اليه  شكا  أنه  عنه 

 شعرا: 

 املعايص   ركفأرشدين إىل ت          شكوت إىل وكيع سوء حفظي  

 ونور اهلل ال هيدى لعايصبأن العلم نور                 لم  اع وقال                                        

 

الشافعي رمحه اهلل: يا االمام مالك قال ! إين أرى عليك نجابة، وإين أرى لك  حممد  رمحه اهلل تعاىل لإلمام 

    . ف العلوم ملعايص فإهنا تتل إمامة يف هذا الدين، فإياك وا 

مل    كلها مل تذهبها، ألنه وهي وحشة لو اجتمعت لصاحبها ملذات الدنيا   :الوحشة بني العبد وبني ربه  _4 

باهلل تعاىل  الظن  يثق بموعوده ولن يعيش حسن  بربه وعندها لن  يتأذى من كل ما  ،  يعد وثيق الصلة  فهو 

                                  . يذكره باهلل، ألن الصلة مع ربه قد انقطعت

 



 

 

ما رحل    شيخ اإلسالم يتحدى أعدائه بأهنم لن يصلوا اىل إيذائه أبدا فهو جنته يف صدره فالقران معه حيث

                           ! تعاىل وسنة اهلادي بقلبه وعقله فسجنه خلوة وقتله شهادة ونفيه سياحة يف أرض اهلل 

    .ن ناهيك عن لوحشة بينه وبني أهل التقوى واإليام 

عىل  _5 ليغان  إنه  بالغني  تبدأ  للقلب  منـزلة  عُشين  هناك  أن  العلامء  بعض  ذكر  موته:  أو  القلب  قسوة 

الرقيق( ا قلبي) :الغيم  َوَتَعاىَل:لغني  ُسبَحاَنُه  قال  بالقفل،  بُِكْفِرِهمْ } وتنتهي  َعَلْيَها  اهللهُ  َطَبَع  وقال   {َبْل 

ا} سبحانه: ُروَن  َيَتَدبه َأْقَفاهُلَا ْلُقْرآَن  َأَفال  ُقُلوٍب  َعىَل  اال   {َأْم  القفل  عنها هذا  القلوب ويفك  تفتح هذه  ولن 

   نة منه وهداية  باللجوء إىل اهلل تعاىل وبم 

ضياع فرصة العمر أو احلياة الدنيا فيام سيكون حرسة وندامة، فكل يشء يتعوض إال العمر، وكل يشء    _6

   مر. أخرى إال الع إذا ذهب ربام تستعيده من طريق أو 

 : اجلس معنا، قال: امسك الشمس وأجلُس معك   -أحد العباد -قيل لكرز بن وبرة  

وقيم الوقت  معنى  فهموا  من  ألهنم  كثري  فيهام  خارس(  )أي  مغبون  ))نعمتان  نقمة  وإما  نعمة  إما  وأنه  ته 

                                                                الناس الصحة والفراغ((                     

للضياع  ضياع الوقت، ضياع العمر، فام بالك إذا مجع    -إال من رحم اهلل -وإن أعظم ما مني به املسلمون  

 رصفه يف املعايص     

اهلل التي تتحدث  عواقب الذنوب يف االخرة او تبعاهتا يف االخرة وما أكثر اآليات التي جاءت يف كتاب  -7

العصاة وما سوف يالقونه   اهلل  عن مال  فأقرا كتاب  عند اهلل جراء عصياهنم ومتردهم وامهاهلم ألوامر اهلل 

 رسائل لك أهيا العبد  وتأمل يف تلك اآليات التي يف حقيقتها  

م يومئذ  كال اهنم عن رب }ولعل أعظم عقاب للعصاة أهنم حيرمون من النظر اىل وجه الكريم املنان سبحانه

 {ل هذا الذي كنتم به تكذبونملحجوبون ثم اهنم لصالوا اجلحيم ثم يقا 

وَن بَِعْهِد اهللهِ َوَأْياَمهِنِْم َثمَ }وقال تعاىل   ِذيَن َيْشََتُ نًا َقلِياًل ُأوَلِئَك اَل َخاَلَق هَلُْم يِف اآْلِخَرِة َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهللهُ  إِنه اله

يِهْم وَ َواَل َينُْظُر إَِلْي   {هَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ ِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَزكِّ

اهلل ورسوله  من حاد    عقوبات كثرية ذكرها اهلل يف كتابه ورسوله عليه الصالة والسالم يف سنته متوعدين با

الوالدين   وللقاتل عقوبة، وللكاذب عقوبة، ولعاق  اخلمر عقوبة  فللزاين عقوبة، ولشارب  وعىص االمر، 

 عقوبة   



 

 

    

قارن بعض هذه اآلثار اللذة احلاصلة وقت املعصية والتي رسعان ما    فيا عبد اهلل  املعصية مع  املَتتبة عىل 

 . رامحنيدة اىل أرحم ال ال بالعو تنقيض لتستحيل مجرا يف القلب ال يطفأ ا

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 


