
 

 .. ذنٌب واحٌد( عليو السالم )قصة آدم

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  حنمده ونستعينوإن احلمدهلل 
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  

، وخرَي اذلدي ىدُي حممد صلى اهلل عليو وسلم، كثريا، أما بعد: فإن خرَي احلديث كتاُب اهلل
 وشرَّ األمور حمدثاُُتا، وكلَّ بدعٍة ضاللة.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حقَّ تقاتو وال متوتن إال وأنتم مسلمون، اتقوا اهلل لعلكم تفلحون، 
ليها مث واستكثروا من الصاحلات فعما قليل راحلون، )من عمل صاحلا فلنفسو ومن أساء فع

 إىل ربكم ترجعون(.

عباد اهلل/ يف َقَصص األنبياِء ِعظاٌت وآيات. ما كانت َقَصُص القرآِن حديثا يُقَطع بو الطريق، 
أو مسرًا يف الليايل، وإمنا ىي التسليُة والتثبيُت للنيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحاِبو وىم يف 

 سل ما نثبت بو فؤادك(.مكة، ودلن جاء بعَدىم، )وكال نقص عليك من أنباء الر 

 عباد اهلل/ 

آدُم عليو السالم أبو البشِر أمجعني، خلقو اهلل بيده، وعلَّمو أمساَء كلِّ شيء، وأسجَد لو 
مالئكَتو، وأسكَنو اجلنة، كرر اهلل قصتو يف سوٍر من القرآن، ويف قصَّتو عليو السالم مواضُع 

 للعربِة يأخذىا بنوه.

ِة اخللِد ىو وزوُجو، )إن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى * وأنك كان آدُم عليو السالم يف جنَّ 
ال تظمأ فيها وال تضحى( )وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث 
شئتما وال تقربا ىذه الشجرة فتكونا من الظادلني * فأزذلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا 

ُم من الشجرِة اليت هناه اهلل عن األكل منها، فأخرَجو اهلل فيو(، وسوس لو الشيطان، فأكل آد



 

من اجلنة، نعْم يا عباد اهلل، ذنٌب واحٌد َأخرَج اهلل بو آدَم من اجلنة، وزالْت عنو نعمُة اهلل 
 عليو، وأىبطو اهلل من عليائو، فيا َلعواقِب الذنوب!

 العابدِ  تصُل الذنوَب إىل الذنوِب وترجتي * َدرََج اجلناِن هبا وفوزَ 
 ونسيَت أنَّ اهلل َأخرَج آدما * منها إىل الدنيا بذنٍب واحدِ 
كم من رجٍل مقيٍم على الذنوب وادلعاصي، واهلل يراه ويسمُع ويعلم، وربُّو ميهلو ويسًته، وىو 
مصٌر على الذنوب، ليس ذنبًا واحدا، وإمنا ىو ذنٌب يف إْثِر ذنب، ومعصيٌة يف إثر معصية، 

القلوب، روى أمحد وغريه عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أن النيب صلى اهلل عليو حىت يُطبَع على 
 قلصُ  واستغفر عَ زَ ونػَ  تاب فإن قلبو، يف سوداءُ  كتةٌ نُ  كانت ذنبأَ  إذا ادلؤمنَ  إن"وسلم قال: 

 بل كال: }القرآن يف وجل اهلل عز ذكر الذي الرانُ  ذاك وقلبَ  يعلوَ  حىت زادت، زاد وإن قلبو،
 .{يكسبون كانوا ما قلوهبم على ران

 عمسَ رضي اهلل عنو أنو  ىريرةَ  أيب عنوقد َيدخل الرجُل الناَر بكلمٍة واحدة، روى البخاريُّ 
 يف هبا لُّ زِ يَ  ،فيها نيَّ بػَ تَ يػَ  ما بالكلمة ليتكلم العبدَ  إن: "يقول وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسولَ 
 ".ادلشرق بني مما أبعدَ  النار

يَتساىل بصغائِر الذنوب، وحُمَقَّراِت األعمال، وىي اليت جتتمُع على الرجِل ومن الناِس من 
حىت ُُتِلَكو، وإنَّ ذلا من اهلل طالبا، روى أمحُد وغريُه عن سهِل بِن سعٍد رضي اهلل عنو قال: 

 الذنوب راتحمقَّ  لَ ثَ مَ  فإمنا ،الذنوب راتوحمقَّ  إياكمقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: "
 راتحمقَّ  وإن ،طعامهم أنضجوا حىت بعودٍ  ذا وجاء بعودٍ  ذا فجاء ،وادٍ  بطن يف نزلوا كقومٍ 

 ."وكْ ُتل هاصاحبُ  هبا يؤخذْ  مىت الذنوب

الذنوَب صغريَىا وكبريَىا، وتوبوا إىل ربكم وأحسنوا العمل، فإن العمَل  -رمحكم اهلل-فاحذروا 
صراطو ادلستقيم، أقول قويل ىذا وأستغفر اهلل باخلتام، بارك اهلل لنا يف القرآن العظيم، وىدانا 

 يل ولكم.



 

 )اخلطبة الثانية(

 احلمدهلل رب العادلني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آلو وصحبو أمجعني.

 أما بعد: عباد اهلل/

ال ىذا أبوكم آدُم عليو السالم، ومن يشابو أَبََو فما ظََلم، َوقع يف الذنِب فَبادَر بالتوبة، )قا
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين(، قولوا كما قاَل أبوكم آدُم 
عليو السالم، )ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين(، ُكِتَب على 

 اخلطائني ابِن آدَم حظُّو من الذنوب، ُمْدرٌِك ذلك ال حمالة، كلُّ بين آدَم َخطَّاء، وخريُ 
 التوابون، ولو مل تذنبوا لذىَب اهلل بكم، وجلاء بقوٍم يُذنبوَن فَيستغفروَن فيغفُر اهلل ذلم.

أكثروا من االستغفار، فقد كان نبيُّكم حممٌد صلى اهلل عليو وسلم كثرَي االستغفار، يستغفُر 
رب اغفر الواحِد مئِة مرٍة يقول: "يف اليوِم ويتوُب أكثَر من مئِة مرة، ويَػُعدُّ العادُّ لو يف اجمللِس 

.. َعوِّْد لساَنك االستغفاَر، فإن هلل ساعاٍت ال يَػرُدُّ  "ت التواب الرحيمإنك أن يل وتب عليَّ 
 فيها سائال. 

أال أدلُّكم على ما ميحو اهلل بو اخلطايا ويَرفُع بو الدرجات؟ .. إسباُغ الوضوِء على ادلكاره، 
 انتظاُر الصالِة بعَد الصالة، فذلكم الرباُط، فذلكم الرباط.وكثرُة اخلطى إىل ادلساجد، و 

 أو ادلاءِ  معَ  ،بعينيو إليها رَ ظَ نَ  خطيئةٍ  كلُّ  وجهوِ  من رجَ خَ  ووجهَ  فغسلَ  ادلسلمُ  العبدُ  توضأ إذا
 .الذنوب من انقيً  خيرجَ حىت  ،ليوجْ رِ  لَ سَ غَ  وإذا يديوِ  سلَ غَ  إذاو  ،ادلاء رِ طْ قَ  آخرِ  معَ 

 شيء؟ ونِ رَ دَ  من بقىيَ  ىل ،مرات مخسَ  يوم كلَّ  منو غتسلُ يَ  كمأحدِ  ببابِ  هنرا أن لو أرأيتمْ 
 .اخلطايا هبنَّ  اهلل ميحو اخلمسِ  الصلواتِ  لُ ثَ مَ  فذلك

 اللهم اغفر ذنوبنا، واسًت عيوبنا، ال إلو إال أنت سبحانك إنا كنا من الظادلني. 

 


