(خطب وعظيه  ) 2إعذاد فضيلة الشيخ د .فهذ بن عبذهللا آل طالب

(قصة آدم عليو السالم  ..من أين أُيت ؟ وإىل من يلجأ ؟)
إن احلمدهلل حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال
شريك لو ،وأشهد أن حممدا عبده ورسولو ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو ،وسلم تسليما
ىدي حممد صلى اهلل عليو وسلم،
خًن احلديث ُ
وخًن اذلدي ُ
كتاب اهللَ ،
كثًنا ،أما بعد :فإن َ
كل ٍ
بدعة ضاللة.
َّ
وشر األمور حمدثا ُُتا ،و َّ
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اهلل إن خبًن مبا تعملون ،أال
للقاء اهلل قبل ال ُق ِ
ظ دلا بٌن يديو؟! أال عامر للق ِرب قبل ادلص ًِن إليو ؟! أال متأىب ِ
ُم ِّ
دوم
تيق ٌ
ُ ٌ
ٌ
َ
َ
عليو ؟! (يا ِ
قوم إمنا ىذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة ىي دار القرار * من عمل سيئة فال
جيزى إال مثلها ومن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وىو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة يرزقون
فيها بغًن حساب).
ِ
ستبصر هبا الساررون ،وإذا كان
عباد اهلل /يف قَ َ
صص األنبياء معاملُ يهتدي هبا السالوون ،ويَ ُ
ِ
آدم عليو
الد اجلميع ،جعلو اهلل ُّ
رب العادلٌن أسوةً
اآلباءُ َّ
السالم و ُ
ُ
حمل القدوة ألبنارهم ،فإن َ
ِ
أخرجو من
آدم
آدم فنَ ْ
سيت ذريتو ،أخطأ ُ
لبنيو من بعده ،نسي ُ
ووسوس لو الشيطا ُن وأزلَّو ،و ُ
َ
اجلنة ( ..يا بين آدم ال يفتننوم الشيطان كما أخرج أبويوم من اجلنة).
أسجد لو
كل شيء ،و َ
آدم عليو السالم أبونا أمجعٌن ،خلقو اهلل بيده ،وعلَّمو أمساءَ ِّ
عباد اهللُ /

اضع
مالروتَو ،وأسونَو اجلنة ،كرر اهلل قصتو يف سوٍر من القرآن ،ويف َّ
قصتو عليو السالم مو ُ
ِ
وقوع آدم ِ
ؼ
عليو
عظيم
السالم يف الذنب ،أنو َعَر َ
ُ
ُ
ادلستفاد من ِ َ
للعربة يأخذىا بنوه ،و ُ
الدرس ال ُ
ؼ إىل من يلجأ ،وىذا األمران مما خيفى شأهنما على كثًن
قع لو ىذا الذنب ،مث َعَر َ
من أين َو َ

من الناس.

فأما األمر األول ،فإن كثًنا من ِ
يقع فيو
ويعود َّ
قع يف الذنبُ ،
ويقع فيو ،مث ُ
مرة ثانيةً ُ
الناس يَ ُ
ِ
يستفيد من ِ
ادلوضوعة يف ِ
كل من
الطباع
خطئو األول ،ومن
مرة ثالثة ،ال
ِ
اخللق أمجعٌن ،أن َّ
ُ

ٍ
فينظر إليو ،سواءٌ أكان ماشياً على قدميو أو سيارتو،
َعثَػَر بشيء فإنو يَلتفت إىل ما َعثَػَر بو َ
ِ
التحرز من مثل
نظر كيف فاتو
والتفاتتُو ىذه ليَ ْح َذ َر إن َمَّر من ىذا
ادلوان َّ
ُ
مرة أخرى ،أو ليَ َ
قع يف ِ
بصر ما الذي أَوقعو
ىذا وىو اليَ ِق ُ
الذنب َ
وعثَػَر بوٌ ،
ظ البصًن ،وىوذا َمن َو َ
مأمور أن يُ َ

ومصايد الشيطان،
عدوه
يق اليت أدتو إليو،
كيد ِّ
ومأمور أن يَ َ
َ
عرؼ َ
يف ىذا الذنب ،وما الطر ُ
ٌ
ِ
ِ
حرُز من
وكيف ََْي َذ ُر منو،
قع يف الذنب وىو يَػتَ َّ
ومأمور أن َ
ٌ
يعود على نفسو باللوم كيف َو َ
ِ
ِ
الذنب بسبب
الذنوب ،فإن كان وقوعُو يف
الصحبة اليت تعينو على الذنب ،بدَّذلم صحبةً
مال أو ٍ
بسبب ٍ
صاحلةً تعينو على اخلًن وتدلُّو عليو ،وإن كان ِ
موان أو سف ٍر أو غ ًِن ذلك قَطَ َع

األسباب ادلوصلةَ إليو ،وقد قال صلى اهلل عليو وسلم كما ثبت يف الصحيحٌن" :ال يُلدغُ
َ
ادلؤمن من جح ٍر و ٍ
احد مرتٌن".
ُ
ُ

عدوه الشيطان ،الذي َّ
حذره اهلل منو( ،ونادامها
ؼ أن ذنبَو بسبب ِّ
آدم عليو السالم َعَر َ
ىذا ُ
عد
رهبما أمل أهنوما عن تلوما الشجرة وأقل لوما إن الشيطان لوما عدو مبٌن) ،فلم يَػعُ ْد بَ َ
ِ
ذلك عليو السالم إىل ِ
ِ
الشفاعة واعتذا ِره عنها إال ىذا
حديث
طاعة الشيطان ،ومل يَ ْذ ُك ْر يف
ُ
ِ
يغضب قبلَو مثلَو ،ولن
اليوم غضبا مل
ب َ
الذنب ،يقول ُ
ْ
آدم عليو السالم" :إن ريب َغض َ

بعده مثلَو ،وإنو هناين عن الشجرةِ فعصيتُو ،نفسي نفسي ،اذىبوا إىل غًني ،اذىبوا
غضب َ
يَ َ
إىل نوح" ( ..إن الشيطان لوم عدو فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبو ليوونوا من أصحاب
السعًن) ( ..يا بين آدم ال يفتننوم الشيطان كما أخرج أبويوم من اجلنة)  ..احذروا
عدوكم ،وال تتخذوه وليا( ،ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهلل فقد خسر خسرانا
الشيطان َّ
مبينا)
بارك اهلل لنا يف القرآن العظيم ،وىدانا صراطو ادلستقيم ،أقول قويل ىذا وأستغفر اهلل يل
ولوم.

(اخلطبة الثانية)
احلمدهلل ،وصلى اهلل وسلم على نبينا ٍ
حممد ،خليلِو ومصطفاه ،أما بعد:
عليو السالم يف الذنب ،فإنَّو ِ
وقوع آدم ِ
عليو
عباد اهلل /وأما ادلعىن الثاين
ُ
العظيم ادلستفاد من ِ َ
ُ
ؼ إىل من يَػ ْل َجأ ،فإنو جلأ إىل اهلل وناداه ،وتوسل إليو ورجاه( ،فتلقى آدم من ربو
السالم َعَر َ
ُ

كلمات فتاب عليو)( ،قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنوونن من اخلاسرين)،
(مث اجتباه ربو فتاب عليو وىدى) ( ..والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل

الذنوب إال اهلل ؟! وكم
يغفر
َ
فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال اهلل) ْ ..
نعم  ..ومن ُ
ِ
ِمن ٍ
الذنب الذي
عاظم
يقع يف
غلق دونو األبواب ،وال يَرى طر َ
الذنب فتُ ُ
رجل ُ
َ
يق التوبة ،ويَػتَ ُ
غفر لو !!
أتاه ،ويَظُ ُّن أن اهلل ال يَ ُ
ِ
وم ْستَوْثِر ؟! أما َعلِ َم َّ
أما َعلِ َم ىذا أن
أن رمحةَ
الذنوب ُكتبت على بَين َ
َ
فم ْستَق ٌل ُ
آدم كلِّهم ُ
ِ
قول اهللِ تبارك وتعاىل( :قل يا عبادي الذين أسرفوا على
كل شيء ؟! أما َِمس َع َ
عت َّ
اهلل قد وس ْ
أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل إن اهلل يغفر الذنوب مجيعا إنو ىو الغفور الرحيم) ؟! أما مسع
ِ
ت لك على ما
ابن آدم ،إنك ما َدعوتين َورجوتين َغ َف ْر ُ
ربَّو يناديو يف احلديث القدسي" :يا َ
ِ
ت لك وال
ابن آدم ،لو بَػلَغَ ْ
ت ذنوبُك َعنَا َن السماء مث استغفرتَين َغ َف ْر ُ
كان منك وال أبايل ،يا َ
أبايل ،يا ابن آدم ،إنك لو أتيتين ب ُقر ِ
ِ
شرك يب شيئا ألتيتك
اب
األرض خطايا مث لَِقيتين ال تُ ُ
َ
ب ُقراهبا مغفرة" ؟!
يده ِ
َّ
ليتوب مسيءُ الليل،
ليتوب مسيءُ النهار ،ويبس ُ
إن ربَّوم يبس ُ
ط َ
ط َ
يده بالنها ِر َ
بالليل َ
قال أبوكم آدم ِ
عليو السالم:
فتوبوا إىل اهلل مجيعا أيها ادلؤمنون لعلوم تفلحون  ..قولوا كما َ
ُ
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنوونن من اخلاسرين ،اللهم اغفر لنا وارمحنا إنك
أنت الغفور الرحيم ،ال إلو إال أنت سبحانك إنا كنا من الظادلٌن.

