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اِريُخ:   ه. ١٤٤٤ ماذي األولج  ١ -م 2٠22نوفمبر  25اَلت ّٰ

 اَْلَكَبائِر اَْلَمْوُضوُع: 
َح  ِن الر  ْحمّٰ َ ِ الر   يمِ بِْســــــــــــــــــــــمِ اّلل ّٰ

ا ُ قَاَل  الَكِريمِ:  ّلل ّٰ الُقْرآِن  ِفي  تََعالَى  َعْنُه   اِنْ "  تُْنَهْوَن  َما  َٓائَِر  َكَب تَْجَتِنُبوا 
َئاتُِكْم   ِ َسي  َعْنُكْم  ْر  ِ انَُكف  َك۪ريما ُمْدَخًلا  َصل َى  ١. "َونُْدِخْلُكْم   ُ َِبي  الن  َوقَاَل 

ََم:   َوَسل  َعلَْيِه   ُ َ ِ وما "اّلل  َ اّلل  َرسوَل  يا  قالوا:  الُموبِقاِت،  ْبَع  َ الس  اْجَتِنُبوا 
؟ قاَل: اَ  َ ْرُك بِ ُهن  ِ ِ، وَ لش  َ ْحُر، وَ اّلل  ِ َْفِس ال َتِ قَْتُل  الس  َ باِ الن  ُ إّل  َ َم اّلل  َ ،  ي َحر  لَحق ِ

بَ وَ  ِ ْحِف، وَ اِل الَيِتيمِ، وَ ْكُل مَ أَ ا، وَ أَْكُل الر  َ َول ِي يَوَم الز  َ اِت ُمْحَصنَ قَْذُف الْ الت 
 2."ِت اِفًَل غَ اِت الْ ُمْؤِمنَ الْ 

ْخَوُة اْلِكَراُم! ا بَْعُد، أَي َُها اْْلِ َ  أَم 
اْْلِْنسَ  تََعالَى   ُ َ اّلل  َخلََق  ِفي لََقْد   ُ اْلَحق  َولَُه  َويَْسأَُل  ُر  ِ يَُفك  ا  َكائِنا اَن 

ْهَوِة  َ َْفَس اْلَبَشِري ََة تَِميُل إِلَى الش  َ الن  ٍ أَن  ا بَِشْكٍل َعام  ََد أَْيضا اِّلْخِتَياِر، َوأَك 
ْثمِ َواْلَخَطأِ، ْنَساُن ِفي اْْلِ ِ ِفي َطِبيَعِتَها. قَْد يََقُع اْْلِ ر  َ َولَْو   َواْلَخِطيَئِة َوالش 

ْنَساَن نَِسَي َرب َُه. َوإَِذا نَِسَي  َ اْْلِ َ أَْكَبَر َسَبٍب ِفي َذلَِك أَن  بَِغْيِر قَْصٍد. َولََعل 
ْنَساُن َرب َُه َفإِن َُه يَِميُل َعلَى اْلَفْوِر إِلَى اْلَمْعِصَيةِ   . اْْلِ

 أَي َُها اْلُمْسلُِموَن!
اْلَخِطيَئةَ   َ ا   إِن  َوُمَخالِفا يِن  ِ الد  ِفي  َجِريَمةا  يُْعَتَبُر  قَْوٍل  أَْو  َعَمٍل   ُ ُكل  ِهَي 

ِ تََعالَى. َوِمْن َحْيُث َطِبيَعُة اْلَخِطيَئةِ  َ ، َفإِن ََها تَْنَقِسُم إلَى ِقْسَمْيِن أِلَْمِر اّلل 
َ اْلَكَبائَِر ِهَي ال َِتي تَُسب ُِب ا ْلَفَساد،َ َوُهَناَك َكِبيٍر َوَصِغيٍر ِفي ِديِنَنا. إن 

ْنَيا  ُ ي إلَى ُمَعاقََبِة َفاِعلَِها ِفي الد  َدٌة لَِفاِعلَِها َوتَأَد ِ ِ آيَاٌت َوأََحاِديُث ُمَهد 
َالِي ِفي اْلَحِديِث   َْحِو الت  َنا َعْن أَثَِر اْلَخِطيَئِة َعلَى الن  ُ ُر نَِبي  ِ َواْْلِخَرِة. يَُعب 

الْ  بَِدايَِة  ِفي  قََرأْتُُه  قَ ُخْطَبِة:  ال َِذي  الُموبِقاِت،  ْبَع  َ الس  يَ لُ ا"اْجَتِنُبوا  ا وا: 
ِ وَ َرسُ  َ ْرُك بِ مَ وَل اّلل  ِ ؟ قاَل: الش  َ ْحُر، وَ ا ُهن  ِ ِ، والس  َ َْفِس ال َتِ اّلل  َم  قَْتُل الن  َ ي َحر 

بِ   َ إّل   ُ َ وَ اّلل   ، بَ الَحق ِ ِ الر  وَ أَْكُل  مَ ا،  الْ أَْكُل  وَ اِل  ْحِف، َيِتيمِ،  َ الز  يَوَم  َول ِي  َ الت 
الْ قَْذُف وَ  الْ ُمْحَصنَ   الْ ُمْؤِمنَ اِت  ِمْن .  "ِت اِفًَل غَ اِت   ُ يَُعد  َذلَِك  َعَدا  َوِفيَما 

بِاْلَواِجَباِت،  اْلَوَفاِء  َوَعَدُم   ، ِ لَِهي  اْْلِ اأْلَْمِر  ُمَخالََفُة  ِهَي  نُوِب  ُ الذ   َكَبائِِر 
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َوَشَهادَ  َراِت،  ِ َواْلُمَخد  اْلُخُموِر،  َوتََعاِطي  َواْلِقَماُر،  ْشَوُة،  ِ وِر، َوالر  ُ الز  ُة 
ِرقَةُ  َ ، َواِّلْسِتْهَزاُء بِاْْلَخِريَن، َوالس  ُ  .َواْلِغيَبُة، َواْلَقْذُف، َواْلِغش 

ْخَوُة اْلِكَراُم!   أَي َُها اْْلِ
ْسًَلِم: "َّل تَْنُظْر إِلَى َحْجمِ اْلَخِطيَئِة، بَْل اُْنُظْر إِلَى  َوقَْد قَاَل ُعلََماُء اْْلِ

ِ َوِعَباَدتَهُ َمْن   َ ُ َما يَْمَنُع َمْعِرَفَة اّلل  ُ َما يَِصيُر ِحَجاباا اْرتََكَبَت". ُكل  ، َوُكل 
ِ تََعالَى ال َِذي لَُه  َ ِ َوَعْبِدِه َفُهَو إِْثٌم. اْلَمْعِصَيُة ِهَي ِعْصَياٌن َعلَى اّلل  َ بَْيَن اّلل 

ٌة َوَجًَلٌل َّل ُحُدوَد لَُهَما. َولَْيَس لِْلخَ  َ ٌ َعلَى َمَشاِعِر  ُقو  ِطيَئِة تَأْثِيٌر َسْلِبي 
أَْخَطأَ  ِعْنَدَما  يَْغُمُق.  قَْلَبُه  تَْجَعُل  إِن ََها  بَْل  َفَحْسُب،  َوأَْفَكاِرِه  ْنَساِن  اْْلِ
ُ َوَّل  َ يُْصِبُح ُقْفًلا َغْيَر َمْفُتوٍح، َوَّل يَْبَقى اْلُحب  ْنَساُن يَْصَدأُ قَْلُبُه ثُم  اْْلِ

ْحَمُة   َ اْلَخِطيَئِة  الر  أَثَِر  َعْن  ََم  َوَسل  َعلَْيِه   ُ َ اّلل   َ َصل  َنا  ُ نَِبي  ُر  ِ يَُعب  قَْلِبِه.  ِفي 
َالِي َْحِو الت  َ اْلَعْبَد إَِذا أَْخَطأَ َخِطيَئةا نُِكَتْت ِفي قَْلِبِه نُْكَتٌة  ":  َعلَى الن  إِن 

ُبُه َوإِْن َعاَد ِزيَد ِفيَها َحت َى َسْوَداُء َفإَِذا ُهَو نََزَع َواْسَتْغَفَر َوتَاَب ُسِقَل قَلْ 
 ُ َ اُن ال َِذي َذَكَر اّلل  َ َ  ،3تَْعلَُو قَْلَبُه َوُهَو الر  بَْل َراَن َعلَى ُقلُوبِِهْم َما َكانُوا   َكًل 

 ٤."يَْكِسُبونَ 
 أَي َُها اْلُمْسلُِموَن!

ْنَساُن ُدوَن ِرَعايٍَة ِفي  َ إِْنَشاُؤُه لَِيِعيَش َمَدى  لَْم يُْتَرْك اَْْلِ اَْلَعالَمِ، َولَْم يَِتم 
ْنَساِن أَْن يَِعيَش َحَياةا ُمَتَواِزنَةا  ا لَِرَغَباتِِه. يَِجُب َعلَى اْْلِ اَْلَحَياِة َخاِضعا

َبِب، َّل يَْنُظُر اْلُمسْ  َ َى تَْنَتِهَي َحَياتُُه. لَِهَذا اَلس  ِ َونََواِهيِه َحت  َ لُِم بِأََواِمِر اّلَل 
أَن ََها َصِغيَرٌة أَْو َكِبيَرٌة، بَْل يَْبَحُث َعْن ُطُرٍق   نُوِب َعلَى  ُ ٍ ِمْن الذ  إِلَى أَي 
ْغَرى.  ُ َُب اْلَكَبائَِر، تُْغَفُر ُذنُوبُُه الص  ْنَساُن يََتَجن  َِها. َما َداَم اْْلِ ِبَها ُكل  ُ لَِتَجن 

ُعوُر  َوَهَذا اْلُغْفَراُن ُهَو نِْعَمٌة َعِظيَمٌة ِمْن ا ُ ِ تََعالَى َعلَى َعْبِدِه. َهَذا الش  َ ّلل 
َُنا اْلَقِديُر َعْن َهَذا اْلَمْوِقِف ِفي  ُر َرب  ِ ْخِص. َويَُعب  َ يُْعِطي َدْفَعةا َمْعَنِوي َةا لِلش 

َالِي:   الت  َْحِو  الن  َعلَى  اْلُخْطَبِة  بَِدايَِة  ِفي  قََرأْتَُها  ال َِتي  تَْجَتِنُبوا اْْليَِة  اِْن 
 َٓ َئاتُِكْم  َكَب ِ ْر َعْنُكْم َسي  ِ ا.ائَِر َما تُْنَهْوَن َعْنُه نَُكف   "َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًلا َك۪ريما
 

 ُ ُ اْلُهولَْنِدي   اَْلَوْقُف اْْلِْسًَلِمي 
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