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أضرار المعاصي عمى األفراد والمجتمعات

ممخص الخطبة

ٔ -الذنوب والمعاصي من أعظم األضرار -ٕ .من أضرار الذنوب والمعاصي -ٖ .من آثار

الذنوب والمعاصي -ٗ .من عقوبات الذنوب والمعاصي -٘ .ضرر المعاصي ال يقتصر عمى

أصحابيا.

-------------------------

الخطبة األولى

يتضمن َّ
المصالح في
كل خير لمعباد ،وما يحقِّق
إخوة اإلسالم ،إن اهلل جل وعال ال يأمر إال بما
َّ
َ
شر
المعاش والمعاد .ومن ىنا
فالذنوب والمعاصي من أعظم األضرار عمى العباد والبالد ،بل ك ّل ٍّ
ُ
اح المعاصي والسيئات.
في الدنيا واآلخرة
وسببو اجتر ُ
تكاب القبائح والموبقاتُ ،
فأساسو ار ُ
ُ
َّ
وبمية.
الذنوب والمعاصي كم أزالت من نعمة ،وكم جمبت من نقمة ،وكم أحمت من مذلّة َ
ُ

معاشر المسممين ،لممعاصي من اآلثار القبيحة المذمومة ما يعود عمى الفرد والجماعة ،وما يصيب
َ
يعم الدنيا واآلخرة ،ما ال يعممو إالّ اهلل جل وعال .وان من أضرار الذنوب واآلثار
َ
القمب والبدن ،وما ّ
بالمجتمع عامة.
ويضر
السيئة لممعاصي يعود عمى الناس كافة،
ّ
َ
ِ
لفشو الفقر
سبب لحرمان األرزاق،
فمن تمك األضرار
ٌ
البالغة واآلثار السيئة أن المعاصي ٌ
وسبب ّ
الرزق بالذنب
حرم
َ
وحرمان البركة فيما أُعطي العباد ،جاء في المسند عن النبي (( :إن الرجل ُلي َ

ضياء في الوجو ،ونو اًر في القمب،
إن لمحسنة
يصيبو))(ٔ)[ٔ] ،يقول ابن عباس رضي اهلل عنيماّ ( :
ُ
ً
وقوة في البدن ،ومحبةً في قموب الخمق .وان لمسيئة سواداً في الوجو ،وظممة في
وسعة في الرزقَّ ،
َ

القمب ،ووىناً في البدن ،ونقصاً في الرزق ،وبُغضاً في قموب الخمق)(ٕ)[ٕ].
َّ
اده
المعاصي و
فيجد أفر ُ
أمامو السبلُ ،
ُ
الذنوب متى تفشت في المجتمع تعسَّرت عميو ُ
أموره ،وانغمقت َ
معسرة عمييم ،وال غرو فاهلل جل وعال يقول:
اب الخير والمصالح مسدودةً أماميم ،وطرقَيا َّ
حينئذ أبو َ
َّ ِ
ومن يتَّ ِ َّ
َم ِِره ُي ْس اًر [الطالق.]ٗ:
ََ َ
ق الم َو َي ْج َعل لوُ م ْن أ ْ

سبب ليوان العبد عمى رّبو وسقوطو من عينو ،قال الحسن البصري رحمو اهلل "ىانوا عميو
المعاصي ٌ
فعصوه ،ولو ُّ
كرمو أحد كما قال
عزوا عميو لعصميم"(ٖ)[ٖ] .ومتى ىان ُ
العبد عمى اهلل جل وعال لم يُ ْ
سبحانوَ :و َمن ُي ِي ِن المَّوُ فَ َما لَوُ ِمن ُّم ْك ِرٍم [الحج.]ٔٛ:
الذنوب والسيئات كان ذلك
وعمت بين أبنائو
المجتمع المسمم متى فشت فيو المعاصي و
وان
ُ
ُ
الموبقات ّ
َ
وجعمت الذلة
سبباً في ذلتو وصغاره أمام المخموقات جميعياً ،ففي مسند أحمد عن النبي ُ (( :
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الصغار عمى من خالف أمري))(ٗ)[ٗ]َّ ،
فالعزة إنما ىي في تحقيق طاعة اهلل وطاعة رسولو َ ،من
و
ُ
يد اْل ِع َّزةَ َفِممَّ ِو اْل ِع َّزةُ َج ِميعاً [فاطر.]ٔٓ:
ان ُي ِر ُ
َك َ
لما فُتحت قُبرص َبكى أبو الدرداء رضي اهلل عنو فقيل لو :ما يبكيك في يوم َّ
اإلسالم
أعز اهلل فيو
َ

ك تركوا
وأىمو؟ فقال( :ما أىون الخمق عمى اهلل إذا أضاعوا أمره ،بينما ىي أمة قاىرة ظاىرة ليم المم ُ
أمر اهلل فصاروا إلى ما ترى)(٘)[٘].
َ
ِّ
جاء في المسند عن النبي أنو قال(( :يوشك أن تتداعى عميكم األمم من كل أفق ،كما تتداعى األكمةُ
غثاء كغثاء
عمى قصعتيا)) ،قمنا :يا رسول اهلل ،أمن قمة يومئذ؟ قال(( :ال ،وأنتم كثير ولكنكم ٌ
عدوكم ،ويُجعل في قموبكم الوىن)) ،قالوا :وما الوىن يا رسول اهلل؟
السيلَ ،
تنزع الميابة من قموب ّ

قالُّ (( :
حب الدنيا ،وكراىة الموت))( ،]ٙ[)ٙوفي المسند أيضاً وسنن أبي داود بسند حسن عن النبي
ال،
أنو قال(( :إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم
الجياد سمَّط اهلل عميكم ذ ً
َ
ٍ
بالء ،فال يرفعو
ال ينزعو حتى تراجعوا دينكم))( ،]ٚ[)ٚوفي رواية(( :أنزل اهلل عميكم من السماء ً
عنكم حتى تراجعوا دينكم))( .]ٛ[)ٛولذا كان من دعاء بعض السمف" :الميم َّ
أعزني بطاعتك ،وال
تذلَّني بمعصيتك"(.]ٜ[)ٜ

إخوة اإلسالم ،من آثار الذنوب والمعاصي عمى البالد والعباد أنيا تُحدث في األرض أنواعاً من
اد ِفى اْل َب ّر
الفساد في الماء واليواء والزروع والثمار والمساكن وغيرىا ،قال جل وعالَ :
ظيَ َر اْل َف َس ُ
َّ
ِ
َِّ
ت أ َْيِدى النَّ ِ ِ ِ
ون [الروم .]ٗٔ:والمراد بالفساد
َواْل َب ْح ِر بِ َما َك َس َب ْ
اس ل ُيذيقَيُ ْم َب ْع َ
ض الذى َعممُوْا لَ َعميُ ْم َي ْرِج ُع َ
النقص والشرور واآلالم التي تحدث في األرض عند معاصي العباد ،فكمَّما أحدثوا ذنبًا
في اآلية
ُ
أحدث اهلل ليم عقوبة ،قال بعض السمف" :كمّما أحدثتم ذنباً أحدث اهلل لكم من سمطانو عقوب ًة" ،قال
الحرث والنسل"،
القطر ،حتى ييمك
الظالم وسعى بالظمم والفساد فيحبس اهلل بذلك
مجاىد" :إذا ولي
ُ
َ
ُ
ثم ق أر ىذه اآلية ثم قال" :أما واهلل ،ما ىو ببحركم ىذا ،ولكن ك ّل قرية عمى ٍ
ماء ٍ
جار فيو

بحر"(ٓٔ)[ٓٔ] ،وبمثمو قال غيره من المفسرين.

جاء في سنن ابن ماجو من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما قال :قال (( :يا معشر
ِ
ٍ
تدركوىن :ما
خمس
المياجرين،
ظيرت الفاحشة في قوم حتى أعمنوا بيا إالّ
خصال أعوذ باهلل أن ْ
ُ
قوم المكيا َل والميزان إال
ابتُموا بالطواعين واألوجاع التي لم تكن في أسالفيم الذين مضوا ،وال نقص ٌ
ابتُموا بالسنين َّ
القطر من السماء،
قوم زكاةَ أمواليم إالّ ُمنعوا
وشدة المؤنة َ
َ
وجور السمطان ،وما منع ٌ
بعض ما في
قوم
ولوال
العيد إال سمَّط اهلل عمييم ِّ
البيائم لم يُمطروا ،وال َ
َ
عدوا من غيرىم فأخذوا َ
خفر ٌ
ُ

تعمل أئمتُيم بما أنزل اهلل جل وعال في كتابو إال جعل اهلل بأسيم بينيم))(ٔٔ)[ٔٔ]،
أيدييم ،وما لم
ْ
عميم اهلل بعذاب من
وفي المسند من حديث أم سممة(( :إذا ظيرت المعاصي في أمتي َّ

عنده))(ٕٔ)[ٕٔ].
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إخوة اإليمان ،ومن آثار المعاصي عمى العباد تسمّطُ األعداء وتم ّكن األشرار من األخيار ،جاء عن

َّ
َّ
يبعث
ليوشكن اهلل أن
ولتنيون عن المنكر ،أو
لتأمرّن بالمعروف
َ
النبي أنو قال(( :والذي نفسي بيدهُ ،
تدعونو فال ُيستجاب لكم)) رواه الترمذي وقال" :حديث حسن" ،وحسنو
عميكم عذاباً من عنده ،ثم
َ
المنذري وغيره(ٖٔ)[ٖٔ].

األمن
معاشر المسممين ،من عقوبات الذنوب والمعاصي أنيا تزيل النعم ،وتح ّل النقم ،وتقمب
َ
مخاوف ،والسعادةَ شقاء والصالح فساداً ،وما أَصاب ُكم من ُّم ِ
ت أ َْيِدي ُك ْم َوَي ْعفُوْا َعن
ص َيب ٍة َفبِ َما َك َس َب ْ
ً
ََ َ َ ْ ّ
َكثِ ٍ
بالء إال بذنب ،وال رفع إال بتوبة)(ٗٔ)[ٗٔ].
ير [الشورى ،]ٖٓ:قال عمي رضي اهلل عنو( :ما نزل ٌ
ِ
بأسباب سخطو
أسباب رضاه
فمتى غيَّر
ُ
شكره بكفره و َ
العباد طاع َة اهلل جل وعال بمعصيتو ،وغيَّروا َ

النعم التي ىم فييا ،ومتى غيَّروا المعاصي بالطاعة غيَّر اهلل عمييم العقوبة بالعافية
ُغيِّرت عمييم ُ
َّ
ال ُي َغّي ُر َما بِقَ ْوٍم َحتَّى ُي َغّي ُروْا َما بِأَنفُ ِس ِي ْم َوِا َذا
الشقاء بالسعادة والراحة والطمأنينةِ ،إ َّن المَّ َو َ
والذل بالعز و َ
ال [الرعدِ ،]ٔٔ:
أَر َاد المَّوُ بِ َقوٍم سوءا َفالَ مرَّد لَوُ وما لَيم من ُدونِ ِو ِمن و ٍ
ذال َك بِأ َّ
ك ُم َغّي اًر
َن المَّ َو لَ ْم َي ُ
ْ ُ
َ َ ُْ ّ
ََ
َ
َ
ّن ْع َم ًة أ َْن َع َميَا َعَمى َق ْوٍم َحتَّى يُ َغّي ُروْا َما بِأ َْنفُ ِس ِي ْم [األنفال.]ٖ٘:
النفسية بين أفراد المجتمع ،وحمو ُل
انتشار األمراض
أييا المسممون ،من عقوبات المعاصي واآلثام
ّ
ُ
الذنوب تَ ِ
صحتيا واستقامتيا
صرف
اليم والضجر .ذلكم أن
القموب عن ّ
َ
َ
المخاوف والقمق ،وحصو ُل ّ

وصالحو،
ال ال ينتفع باألغذية التي بيا حياتُو
إلى مرضيا وانحرافيا ،فال يزال
القمب مريضًا معمو ً
ُ
ُ
اض القموب وداؤىا ،وال دواء
فتأثير الذنوب في القموب كتأثير األمراض في األبدان ،بل
الذنوب أمر ُ
ُ
ليا إال بتركيا.

ِ ٍِ
َّار َلِفى َج ِح ٍيم [االنفطار ،]ٔٗ ،ٖٔ:قال العالمة ابن
قال جل وعالِ :إ َّن ْ
األب َرَار َلفى َنعيم َوِا َّن اْلفُج َ
َّ
مقصور عمى نعيم اآلخرة وجحيميا فقط ،بل في
أن النعيم في ىذه اآلية
القيم رحمو اهلل" :وال
تحسبن ّ
ٌ

ودار القرار .فيؤالء ـ أي :أصحاب الطاعة ـ
دورىم الثالثة ىم كذلك ،أعني :دار الدنيا ودار البرزخ َ
َّ
نعيم القمب؟! وىل العذاب إال
في نعيم ،وىؤالء ـ
ُ
أصحاب العصيان ـ في جحيم ،وىل النعيم إال ُ
ٍ
اليم والحزن وضيق الصدر؟!" انتيى كالمو رحمو
أي
عذاب ّ
عذاب القمب؟! و ّ
أشد من الخوف و ّ

اهلل(٘ٔ)[٘ٔ].

ولذا ـ عباد اهلل ـ فأى ُل الطاعة والتقوى في مأمن من اليموم والغموم ،وفي بعد عن الضجر والقمق،
ف
ذلك بأنيم حقّقوا طاعةّ اهلل ،واجتنبوا
َصَم َح َف َ
ال َخ ْو ٌ
َ
ءام َن َوأ ْ
معاصيو ،فربنا جل وعال يقول :فَ َم ْن َ
َّ
َِّ
اموْا فَالَ
ون [األنعام ،]ٗٛ:ويقول عز من قائل :إِ َّن الذ َ
َعمَ ْي ِي ْم َوالَ ُى ْم َي ْح َزُن َ
ين قَالُوْا َرب َُّنا الموُ ثَُّم ْ
استَقَ ُ
ون [األحقاف.]ٕٔ:
ف َعَم ْي ِي ْم َو َ
َخ ْو ٌ
ال ُى ْم َي ْح َزنُ َ
تسعدواَ ،و َمن يُ ِط ِع المَّ َو َوَر ُسولَوُ َف َق ْد َف َاز
فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وحقِّقوا طاعتَو تفمحوا ،واجتنبوا
َ
معاصيو َ
فَ ْو اًز َع ِظيماً [األحزاب.]ٚٔ:
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بارك اهلل لي ولكم في القرآن ،ونفعنا بما فيو من اآليات والبيان ،أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل إنو ىو

الغفور الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل حمداً ال ينفد ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل الواحد الفرد الصمد ،وأشيد أن سيدنا ونبينا محمداً

تعبد ،الميم صل وسمم وبارك عميو وعمى آلو وأصحابو واخوانو إلى يوم
عبده ورسولو أفضل من ّ
الدين.

َّي َنا
أما بعد :فيا أييا المسممون ،أوصيكم ونفسي بوصية اهلل جل وعال لألولين واآلخرينَ :ولَقَ ْد َوص ْ
ِ
َِّ
اب ِمن قَْبِم ُك ْم َوِايَّا ُك ْم أ ِ
َن اتَّقُوْا المَّ َو [النساء.]ٖٔٔ:
ين أُوتُوْا اْلكتَ َ
الذ َ

تمحق برك َة العمر والرزق ،وبركة العمم
تمحق بركةَ الدنيا والدين،
الذنوب والمعاصي
إخوة اإليمان،
ُ
ُ
ُ
والعمل وغيرىا ،بل ما ُمحقت البركةُ من األرض إالّ بمعاصي الخمق ،واهلل جل وعال يقولَ :وَل ْو أ َّ
َن
ٍ
ِ
َّ
األر ِ
اى ْم بِ َما َك ُانوْا
ض َوَال ِكن َك َّذ ُبوْا َفأ َ
أْ
َخ ْذ َن ُ
َّماء َو ْ
ءام ُنوْا َوات َق ْوْا َلفَتَ ْح َنا َعَم ْييم َب َرَكات ّم َن الس َ
َى َل اْلقَُرى َ
َّ ِ
َّ
ِ
اىم َّماء َغ َدقاً
َسقَ ْي َن ُ
َي ْكس ُب َ
اموْا َعمَى الط ِريقَة أل ْ
ون [األعراف ،]ٜٙ:واهلل جل وعال يقولَ :وأَل ِو ْ
استَقَ ُ
[الجن.]ٔٙ:
ولذا فيا عباد اهلل ،إن معصيةَ العاصي تعود عمى غيره بشؤم ىذا الذنب ،فيحصل الضرر حينئذ

الحبارى لتموت في وكرىا من ظمم
عمى الجميع ،قال أبو ىريرة رضي اهلل عنو( :إن ُ
إن البيائم تمعن عصاةَ بني آدم إذا َّ
اشتدت
الظالم)( ،]ٔ[)ٔٙويقول غير واحد من أىل السمفّ " :
السنة وأمسك المطر ،تقول :ىذا بشؤم معصية ابن آدم"(.]ٕ[)ٔٚ

ِ
فتجترئ عميو
ئ عميو من أصناف المخموقات،
الذنوب والمعاصي ِّ
ُ
تجرئ عمى العبد ما لم يكن يجتر ْ
ومضرتو
الشياطين باألذى واإلغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وانسائو ما بو مصمحتُو في ذكره
ُ
ّ
ِ
شياطين اإلنس بما تقدر عميو من أذاه في غيبتو وحضوره ،بل
ويجترئ عميو حينئذ
في نسيانو،
ُ
ِ
الده وجيرانو ،قال بعض السمف" :إني ألعصي اهلل فأعرف ذلك في
ويجترئ عميو أىمُو وخدمو وأو ُ

شرور وأضرَار الدنيا
اهلل يدفع عن المؤمنين الطائعين
ُخمق ّ
َ
دابتي وامرأتي"( ،]ٖ[)ٔٛذلكم أن َ
َِّ
َّ ِ
ءامنُوْا [الحج.]ٖٛ:
واآلخرة ،فاهلل جل وعال يقولِ :إ َّن الم َو ُي َدافعُ َع ِن الذ َ
ين َ

عباد اهلل ،إن اهلل أمرنا بأمر عظيم ،أال وىو الصالة والسالم عمى النبي الكريم.

الميم صل وسمم وبارك عمى سيدنا ونبينا محمد ،وارض اهلل عن الخمفاء الراشدين...

__________
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(ٔ) أخرجو أحمد (٘ ،)ٕٚٚ/وابن ماجو في الفتن (ٕٕٓٗ) ،والطبراني في الكبير (ٕ،)ٔٓٓ/

والبييقي في الشعب (ٖٖٕٓٔ) من حديث ثوبان رضي اهلل عنو ،وصححو ابن حبان (ٕ،)ٛٚ

والحاكم (ٗٔ ،)ٔٛوحسنو العراقي كما في مصباح الزجاجة (ٔ ،)ٔ٘/وأورده األلباني في ضعيف

الترغيب (ٖ.)ٔٗٚٛ ،ٔٗٚ

(ٕ) انظر :االستقامة (ٔ ،)ٖ٘ٔ/ومدارج المسالكين (ٔ.)ٕٗٗ/
(ٖ) انظر :جامع العموم والحكم (ص.)ٔٛٛ

(ٗ) جزء من حديث عمقو البخاري بصيغة التمريض في الجياد ،باب :ما قيل في الرماح ،ووصمو

أحمد (ٕ )٘ٓ/بتمامو من حديث ابن عمر رضي اهلل عنيما ،وأخرج أبو داود في المباس ،باب :في

لبس الشيرة (ٖٔٓٗ) جزءا منو ،قال ابن تيمية كما في المجموع (ٕ٘" :)ٖٖٔ/ىذا حديث جيد"،
وقال العراقي في تخريج اإلحياء (ٔ" :)ٖٕٗ/سنده صحيح" ،وحسن إسناده الحافظ في الفتح

(ٓٔ ،)ٕٚٔ/وصححو األلباني في حجاب المرأة المسممة (صٗٓٔ).

(٘) أخرجو الطبري في تاريخو (ٕ ،)ٕٙٓ/وأبو نعيم في الحمية (ٔ ،)ٕٔٚ/وابن الجوزي في

المنتظم (ٗ.)ٖٙٗ/

( )ٙرواه اإلمام أحمد (٘ ،)ٕٚٛ/وأبو داود في المالحم ( )ٕٜٗٚمن حديث ثوبان رضي اهلل عنو،
وصححو األلباني بمجموع طرقو في السمسمة الصحيحة (.)ٜ٘ٛ

( )ٚأخرجو أحمد (ٕ ،)ٛٗ ،ٕٗ/وأبو داود في البيوع (ٕ )ٖٗٙمن حديث ابن عمر رضي اهلل

وقواه ابن القيم في تعميقو عمى سنن
عنيما ،وصححو ابن القطان كما في التمخيص الحبير (ّٖ ،)ٜٔ/
أبي داود (٘ ،)ٔٓٗ/وصححو األلباني بمجموع طرقو في السمسمة الصحيحة (ٔٔ).
( )ٛأخرجو أحمد (ٕ )ٕٛ/بنحوه.

( )ٜروي ىذا من دعاء جعفر بن محمد ،أخرجو أبو نعيم في الحمية (ٖ.)ٜٔٙ/
(ٓٔ) ٓٔ] أخرجو ابن جرير في تفسيره (ٕٔ.)ٜٗ/

(ٔٔ) ٔٔ] أخرجو ابن ماجو في الفتن ( ،)ٜٗٓٔوالبييقي في الشعب (ٖ ،)ٜٔٚ/وصححو الحاكم
(ٗ ،)٘ٗٓ/ووافقو الذىبي ،وصححو األلباني بمجموع طرقو في السمسمة الصحيحة (.)ٔٓٙ

(ٕٔ) ٕٔ] أخرجو أحمد ( ،)ٖٓٗ/ٙوالطبراني في الكبير (ٖٕ ،)ٖٕ٘/وقال الييثمي في المجمع
(" :)ٕٙٛ/ٚرواه أحمد بإسنادين ،رجال أحدىما رجال الصحيح".

(ٖٔ) ٖٔ] أخرجو الترمذي في الفتن ( )ٕٜٔٙمن حديث حذيفة رضي اهلل عنو ،وأخرجو أيضا

أحمد (٘ ،)ٖٜٔ ،ٖٛٛ/والبييقي في الشعب ( ،)ٚ٘٘ٛوحسنو األلباني في صحيح الترمذي
(ٕ.)ٔٚٙ

(ٗٔ) ٗٔ] انظر :طريق اليجرتين (ص٘ٔٗ) .وروي من كالم العباس في دعائو لما طمب منو
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عمر بن الخطاب رضي اهلل عنيما أن يستسقي ليم ،عزاه الحافظ في الفتح (ٕ )ٜٗٚ/لمزبير بن
بكار في األنساب وسكت عنو .وروي من كالم عمر بن عبد العزيز ،انظر :مجموع الفتاوى

(.)ٖٔٙ/ٛ

(٘ٔ) ٘ٔ] الجواب الكافي (صٔ٘).

( )ٔٙأخرجو ابن جرير في جامع البيان (ٗٔ ،)ٕٔٙ/والبييقي في الشعب (.)ٜٚٗٚ

( )ٔٚأخرجو سعيد بن منصور ( ،)ٕٖٙوابن جرير في جامع البيان (ٕ )٘٘ ،٘ٗ/عن مجاىد
بنحوه.

( )ٔٛروي من كالم الفضيل بن عياض ،أخرجو عنو أبو نعيم في الحمية ( ،)ٜٔٓ/ٛوانظر :صفة

الصفوة (ٕ ،)ٕٖٛ/وجامع العموم والحكم (ص.)ٔٛٚ

