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مكفرات الذنوب

ممخص الخطبة

 -1تعريؼ الكبائر -2 .أعماؿ توجب تكفير الذنوب -3 .الحث عمى التوبة -4 .المصائب مف
أسباب تكفير الذنوب.

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

الخطبة األولى

أما بعد :عف أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :الصموات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضاف إلى
رمضاف مكفرات لما بينيف ما اجتنبت الكبائر)).

عباد اهلل ،في ىذا الحديث العظيـ نجد أف النبي يقسـ الذنوب إلى صغائر وكبائر ،ويشيد لذلؾ قوؿ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
يما [النساء.]31:
اهلل تعالى :إ ْف تَ ْجتَن ُبوا َك َبائ َر َما تُْنيَ ْو َف َع ْنوُ نُ َكف ْر َع ْن ُك ْـ َسي َِّئات ُك ْـ َوُن ْدخْم ُك ْـ ُم ْد َخالً َك ِر ً
والكبيرة ىي كؿ ذنب توعد اهلل مرتكبو بعذاب أو نار أو لعف أو حد في الدنيا ،وليست الكبائر
منحصرة في السبع الموبقات ،بؿ ىي ػ كما يقوؿ ابف عباس ػ إلى السبعمائة أقرب.

ولقد أرشد اهلل تعالى العصاة إلى ما يمحو بو الذنوب ويكفر السيئات ،فأوجب عمييـ التوبة
ِ
ِ
َج ٍؿ ُم َس ِّمى
اعا َح َسًنا ِإَلى أ َ
وبوا ِإَل ْيو ُي َمتِّ ْع ُك ْـ َمتَ ً
استَ ْغف ُروا َرَّب ُك ْـ ثَُّـ تُ ُ
واالستغفار ،قاؿ اهلل تعالىَ :وأ ْ
َف ْ
[ىود ،]3:فاالستغفار دعاء ،بمعنى طمب المغفرة مف اهلل بمحو الذنب وازالة أثره ووقاية شره .وأما
التوبة فيي اإلقالع عف الذنب والعزـ عمى عدـ العودة والندـ الشديد عمى التفريط في جنب اهلل.

عباد اهلل ،لقد ُجبؿ اإلنساف عمى الخطأ والنسياف وعمى الذنب والعصياف ،ومف رحمة اهلل تعالى بنا
بابا نمج منو لطمب الصفح والغفراف مف الرحيـ الرحمف ،فالصغائر والسيئات يمحوىا
أف فتح لنا ً

اجتناب الكبائر وفعؿ األعماؿ الصالحة المستغرقة لألوزار ،ومف ىذه األعماؿ ىذا الحديث الذي بيف
أيدينا ،فالصموات الخمس والجمعة ورمضاف وغيرىا مف األعماؿ تكفر السيئات إذا اجتنب اإلنساف

الكبائر ،كذلؾ الحج المبرور ونحف مقبموف عمى موسـ الحج ،ومف توضأ فأحسف الوضوء وصمى

ركعتيف ال يحدث فييما نفسو ،وأيضا مف وافؽ تأمينو في الصالة تأميف المالئكة .والصالة التي

يتياوف بيا أكثر المسمميف ىي مف أعظـ ما يكفر اهلل بو السيئات ،فعف أبي سعيد الخدري أف النبي

قاؿ(( :أال أدلكـ عمى ما يمحو اهلل بو الخطايا ويرفع بو الدرجات؟ إسباغ الوضوء عمى المكاره،
وكثرة الخطى إلى المساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكـ الرباط ،فذلكـ الرباط ،فذلكـ

الرباط)).

واهلل تعالى ما شرع لنا تمؾ العبادات إال لعممو بضعؼ عباده وتقصيرىـ ،فشرع ليـ ما يتقربوف بو
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إلى اهلل تعالى ويتوبوف بو عف غييـ وعصيانيـ ،ولقد حث اهلل تعالى عباده عمى التوبة ،بؿ إف اهلل
َِّ
يف
تعالى عرض التوبة عمى مف خد األخاديد ومألىا نا ار وأحرؽ عباده وأولياءه ،فقاؿ تعالىِ :إ َّف الذ َ
ِ
ِ
اب اْل َح ِري ِ
ؽ [البروج ،]11:وعرضيا
اب َجيََّن َـ َولَيُ ْـ َع َذ ُ
وبوا َفَميُ ْـ َع َذ ُ
يف َواْل ُم ْؤ ِم َنات ثَُّـ َل ْـ َيتُ ُ
َفتَُنوا اْل ُم ْؤ ِمن َ
َّ
اب
عمى مف أشرؾ بو وقتؿ النفس التي حرـ ووقع في فاحشة الزنا ،فقاؿ عز مف قائؿِ :إال َم ْف تَ َ
وآمف وع ِم َؿ عمالً ص ِالحا َفأُوَلئِ َؾ يب ِّد ُؿ المَّو سي َِّئاتِ ِيـ حس َن ٍ
ات [الفرقاف .]01:فعمى كؿ مف أذنب
َُ
َ ََ ََ
ُ َ ْ ََ
ََ
َ ً ْ
وأسرؼ في جنب اهلل أف يعجؿ بالتوبة؛ ألف اهلل تعالى يبدؿ سيئات مف عصاه حسنات إف كانت
توبتو نصوحا ،بمعنى أف اهلل يبدؿ شركو
أمانا ،وزناه عفةً
سمما و ً
إسالما وا ً
يمانا ،وبطشو وقتمو ً
ً
حصانا .وقيؿ :بؿ تبديؿ السيئات عمى ظاىره ،فبعد أف يمحص اهلل عباده المذنبيف في نار جينـ
وا
ً

وينقييـ فإنو يبدؿ مكاف كؿ سيئة حسنة ،وقد يكوف التبديؿ بال عذاب في اآلخرة إذا تطير العبد مف

ذنوبو في الدنيا.

أقوؿ قولي ،وأستغفر اهلل لي ولكـ فاستغفروه.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :يقوؿ ابف القيـ" :ألىؿ الذنوب ثالثة أنيار عظاـ يتطيروف بيا في الدنيا ،نير التوبة

النصوحة ،ونير الحسنات المستغرقة لألوزار المحيطة بيا ،ونير المصائب العظيمة المكفرة ،فإف

خير أدخمو أحد ىذه األنيار الثالثة ،فإف لـ تؼ بتطييرىـ في الدنيا طُيِّروا في نير
أراد اهلل بعبده ًا
الجحيـ يوـ القيامة.

واعمموا ػ عباد اهلل ػ أف نير المصائب العظيمة المكفرة ما نجا مؤمف مف وروده ،بؿ ربما تكوف كثرة

المصائب دليال عمى مكانة العبد عند ربو أو لكثرة ذنوبو ،يقوؿ النبي (( :إذا أحب اهلل قوما

ابتالىـ)) ،ويقوؿ النبي (( :أشد الناس بالء األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ)) .فينبغي عمى المسمـ أف

يصبر ويحتسب؛ ألف سيد الخمؽ ابتمي بالعظيـ مف المصائب رفعا لدرجتو ومكانتو ،فقد تعرض لو

المشركوف باألذية بالمساف واليد ،بؿ واتُّ ِيـ في عرضو الطاىر الشريؼ ،وىذا ىو حاؿ المسمـ عند

مجابيتو لمثؿ تمؾ المصائب ،الصبر واالحتساب رغبة فيما عند اهلل ،وتيقنا أف ما أصابو فيو بسبب

ذنوبو ،قاؿ النبي (( :ما يصيب المسمـ مف نصب وال وصب وال ىـ وال ُحزف وال غـ حتى الشوكة
يشاكيا إال كفر اهلل بيا مف خطاياه)) .فالفقر والمرض مف المصائب العظيمة ،واالبتالء في الديف

مف المصائب التي ال يممؾ المسمـ إال الصبر عمييا ،فكـ مف صالحة ابتُميت بزوج فاسؽ ينياىا عف
ويدخؿ بيتيا ما ال يرضاه اهلل ويأباه دينيا والعياذ باهلل ،وكـ مف شاب
الحجاب ويأمرىا باالختالط ُ
صالح تعرض لو أقاربو باألذية؛ ألنو التزـ بشرع اهلل وترؾ كؿ ما يخالؼ ديف اهلل تعالى.
عباد اهلل ،إف ديننا ديف عظيـ ،فإف ضعفت نفسؾ يوما وعصيت الجميؿ الجبار فبادر بالتقرب إليو
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تعالى باألعماؿ الصالحة مف صوـ وصدقة وبر الوالديف وصمة األرحاـ ،وعمى رأس ذلؾ كمو تقرب
الني ِار وُزلَفًا ِمف المَّْي ِؿ ِإ َّف اْلحس َن ِ
إلى ربؾ بالصالة؛ ألف اهلل تعالى يقوؿ :وأَِقـ الصَّالةَ َ ِ
ات
ْ
ََ
َ ْ
ط َرفي َّ َ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يف [ىود .]114:فإف كانت الصالة تُقاـ والمسمموف يصموف وأنت ال
ُي ْذى ْب َف السَّي َِّئات َذل َؾ ذ ْك َرى لمذاك ِر َ
تصمي معيـ فكيؼ تريد مف اهلل تعالى أف يغفر لؾ إساءتؾ وتفريطؾ؟!

ويكفيؾ ػ يا عبد اهلل ػ في خضـ األمواج المتالطمة مف الذنوب والفتف أف تخمص وجيؾ هلل وأف تتبع
سنة نبيو  ،وبعد ذلؾ كمو فينالؾ رحمة اهلل الواسعة؛ إذ ىو تعالى الذي يجبر النقص ويقبؿ التوبة
ويغفر الذنب ويفتح الباب أماـ العائديف إلى ربيـ الطامعيف في ولوج جنتو ومستقر رحمتو.

