
1 

أكبر معصیة عند هللا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أكبر معصیة عند هللا - 003الرائعة :  -أركان النجاة 

2019 -10-25  

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، أیھا األخوة الكرام : 

معصیة ، أكبر إثم ، أصُل  خطَر في بالي وهللا ھو الموفق , أن نبدأَ بأكبِر معصیٍة في الدین , أكبر 

  ، أصُل أنواع الِشرك .اآلثام

  

  أقول : أصل الِشرك ، أصل العدوان ، أصل الِفسق ، أصل الفجور ، أصُل الكفر . 

  ما ھَو ھذا الذنب ؟

ال ھو ِزنا , وال ھو خمر , وال ھو قتل ، ذنٌب كبیٌر كبیر , ویبدو في نظر الناِس صغیراً صغیراً ،  

  الحكم ھو كتاب هللا ، ِلنَعُد إلى كتاب هللا , قال :

ثَْم َواْلبَْغَي بِغَْیِر اْلَحِقّ َوأَْن تُْشِركُوا بِا�َِّ ﴿قُْل إِنََّما َحرَّ  َما لَْم  َم َربَِّي اْلفََواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما بََطَن َواْإلِ

ِ َما َال تَْعلَُموَن﴾ ْل بِِھ ُسْلَطاناً َوأَْن تَقُولُوا َعلَى �َّ   یُنَِزّ

  ]33[سورة األعراف اآلیة: 

  ت .قال : ھذه محّرما 
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  قال : ثم انتقَل إلى ما ھو أعظُم منھا بالتسلسل بالقرآن الكریم . 

َم َربِّي اْلفََواحِ  ِ َما لَْم ﴿ قُْل إِنََّما َحرَّ َش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما بََطَن َواِإلثَْم َواْلبَْغَي بِغَْیِر اْلَحِقّ َوأَْن تُْشِركُوا بِا�َّ

ْل بِِھ ُسْلَطانًا﴾   یُنَِزّ

  ھذه أعلى ، قال : ثَم انتقَل منھُ إلى ما ھَو أعظُم منھُ . 

﴾   ﴿َواِإلثَْم َواْلبَْغَي بِغَْیِر اْلَحِقّ

، حشة ، من الِلواط والِلواط فاحشةقَل منھُ إلى ما ھَو أعظُم منھُ , أعظم من الفواحش والِزنا فاقال : ثَم انت 

  من شرِب الخمر وشُرِب الخمر فاحشة .

َم َربِّي اْلفََواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما بََطَن﴾   ﴿قُْل إِنََّما َحرَّ

  أعظُم من الفواحش ما ظھَر منھا وما بطن . 

ْل بِِھ سُْلَطانًا﴾ ِ َما لَْم یُنَِزّ   ﴿َوأَْن تُْشِركُوا بِا�َّ

  وأعظُم من الِشرِك با�ِ األكبُر منھُ واألصغر . 

﴾   ﴿َواِإلثَْم َواْلبَْغَي بِغَْیِر اْلَحِقّ

  تطاول على الخلق ، 
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  ثم انتقَل إلى ما ھو أعظم . 

ِ َما ال تَْعلَُموَن﴾   ﴿َوأَْن تَقُولُوا َعلَى �َّ

ألنَك إذا قُلَت على هللا ما ال تعلم , حّرمَت الحالل أو حللَت الحرام ، وصفَت هللاَ بِما ال یلیُق بِھ ، نفیَت  

  عنھُ ما أثبتھُ لنفسِھ ، أثبَت لھ ما نفاهُ عن نفسِھ .

   

  

   َما ال تَْعلَُموَن﴾﴿َوأَْن تَقُولُوا َعلَى �َِّ 

أخطُر شيء في الكتاب الكریم : أن تقوَل على هللاِ ما ال تعلم , فقبَل أن تقوَل على هللاِ ما ال تعلم , فكر  

  وتدبر ، قبَل أن تقول : ھذا حالل ، قبَل أن تقول : الِربا لم یُحّرم منھُ إال النِسب المرتفعة ,
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عصیة, أینبغي أن تجعلھا طاعة ؟ إذا ُكنَت ُمبتلى بھذه المعصیة , أینبغي أن إذا ُكنَت واقعاً في ھذه الم 

تجعلھا تشریعاً ؟ إذا كانت المرأةُ قد ابتُلیت بتقصیٍر في ِحجابِھا , أینبغي أن تجعَل ھذا التقصیَر شرعاً , 

  وأن تقول على هللاِ ما ال تعلم ؟

   

  

  والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین . 

     

  المصدر

  التوبة - 026الدرس :  -مدارج السالكین  -التربیة اإلسالمیة 

 


