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من اآلثار القبيحة للمعاصي ( ) 03

الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله أما بعد،،،

فلنكن من أهل البصيرة:

إن هذهه اصصذذناأل اصربعذذذ المذذهلورة والاذذي بأنذذا ب يذذا أهذذل البصذ رة مذذن أهذذل العمذه ،وأهذذل اعنعاذذا مذذن أهذذل
االنغذذال  ،لاؤلذذد أن الصذذنأل اصول منيذذا هذذو سذ د هذذهه اصصذذناأل ،بلذ م مذذن هذؤالص مذذن صذذلال ل مامذذذ إال
ن
ن
ن
ذون " [سذذورة
صذَذبروا َو َلذانوا بنَُااَنذذا ونان َ
الصذنأل اصول ،اذال اهلل اعذذالىَ " :و َج َع ْلَنذا مذ ْذني ْم أََّمذذه َ ْيذذد َ
َم نرَنذا لَمذا َ
ون بنن ْ
السذذجدة ،]42 :بذذن بر سذذبحانه أنيذذم با لصذذبر وال ذ ن بُ ذذاا اهلل نذذالوا اعمامذذذ بذذي الذذد ن ،وه ذؤالص هذذم الذذه ن
اساثناهم اهلل سبحانه من جملذ ال اسر ن ،وأاسم بالعصر الهي هو زمن سعي ال اسر ن والرابح ن ،على أن

من عداهم  -أي من عدا الرابح ن المساثمر ن لزمن السعي اله ن هم ب ه عذاملون بيذو مذن ال اسذر ن ،اذال
ن ن
ن
ن
اع ْنسذ ن
اصذ ْذوا
صذ نذر ،نإن ن َ َ
اعذذالىَ " :وا ْل َع ْ
اصذ ْذوا بنذذا ْل َح َواََو َ
َمن ذوا َو َعمل ذوا الصذذال َحاا َواََو َ
ذان لَ ذذي ْسذذر ،نإال الذذه َن آ َ
بنالص ْب نر " [العصر ،]3-1 :بلم لاأل منيم بمعربذ الح والصبر عل ه ،حاى وصذي بعهذيم بعهذاه و ر ذده
إل ه ،و حثه عل ه ،بإها لان من عدا هؤالص بيو من ال اسر ن.
ال زلنا مع المعاصي كيف تعمي البصيرة:

ال ذذأ أنذذه أصذذبال مذذن المعلذذوم أن الذذهنوع والمعاصذذي اعمذذي بص ذ رة ال لذذع ،بذذال ذذدرأ الح ذ لمذذا نبغذذي،

واه عأل اواه وعز ماه بذال صذبر عل ذه ،بذل اذد ااذوارد علذى ال لذع حاذى ذنعلم إد ارلذه لمذا ذنعلم سذ ره،
و رجع عذن سذ ره إلذى اهلل والذدار ا

ذرة إلذى سذ ره إلذى مسذا ر الن ذوم المب لذذ ،الاذي رهذ ا بالح ذاة الذدن ا

وا مننا بيا ،وغ لا عن اهلل وآ ااه ،وارلا االساعداد لل اَّه ،ولو لم لن بي ع وبذ الهنوع إال ههه وحدها

للانا ب ه داع ذ إلى ارليا والبعد منيا ...واهلل المساعان.

( ابع بالعدد ال ادم ..انظروا ماها ا عل ال اعذ بالبص رة)
من لااع الجواع اللابي

