بصائر العدد ()84
من اآلثار القبيحة للمعاصي ()16
الحمد اهلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد,,,
المعاصي تفسد العقل وتطفئ نوره:
إن للعقل الذي حباه اهلل لإلنسان نو ًار يضيي ليه حيا يه ,ويهدييه لمعيالم اليريي  ,وان المعاصيي سسيد العقيل و يسي نيوره وال بيد,

واذا يس ي نييوره ضييع

ونق ي

 ,قييال بعييس السييل  :مييا عصييى اهلل أحييد ح ييى ي،يييذ عقلييه ,ونييذا حييانر ,نييه لييو حضيير عقلييه

لحجزه عن المعصية ونو يي قبضية اليرذ عيالى ,و حيه قهيره ونيو ميليو علييه ,و يي داره عليى بسيايه ,ومالئك يه هيهود علييه

نيياحرون إليييه ,وواعييح القيرآن ينهيياه ,وواعييح اميمييان ينهيياه ,وواعييح النييار ينهيياه ,والييذي يسو ييه بالمعصييية ميين اييير الييدنيا واآلا يرة
أضعا

أضعا

ما يحصل له من السرور واللذة بها ,هل يقدم على االس هانة بذلك كله؟ واالس اسا

به ذو عقل سليم؟

احذر أن تكون من الغافلين:
يي قوليه عيالىَ { :كَّلا

إن الذنوذ إذا كياثره يبيو عليى قليذ صياحبها كيان  -والعيياذ بياهلل -مين ال،يا لين ,قيال بعيس السيل
ان َللََّلَّلل وبلبَّل َّ
ون } [الميسسييين ,]14 :قييال :نييو الييذنذ بعييد الييذنذ ,وقييال الحسيين :نييو الييذنذ علييى الييذنذ,
َّلوب َّاك مَّلَّلا َكَّلَّلانبوا َي رك َّسَّل بَّلب َ
َبَّل رَّلل َر َ
ح ى يعمي القلذ ,وقال غيره :لما كثره الذنوذ المعاصي أحايه بالقلوذ.
وأصيل نييذا أن القلييذ يصييدأ ميين المعصييية ي ذا زاده غلييذ الصييدأ ح ييى يصييير ارنياً ,ثيم ي،لييذ ح ييى يصييير يبعياً وقسيالً وا مياً,
يصييير القلييذ ييي غهيياوة وغييال  ,ي ذا حصييل لييه ذلييك بعييد الهييدأ والبصيييرة انعك ي

صييار أعيياله أسييسله ,حينئ يذ ي يواله عييدوه

ويسوقه حيث أراد.

لعنة رسول اهلل !!!
ومنها أن الذنوذ دال العبد حه لعنة رسول اهلل  -صلى اهلل علييه وسيلم  -نيه لعين معاصيي وال يي غيرنيا أكبير منهيا ,هيي
أولى بداول اعلها حه اللعنة ,لعن الواهمة والمس وهيمة ,والواصيلة والموصيلة ,والنامصية والم نمصية ,والواهيرة والمس وهيرة,
ونذه المعاصي عل بأ عال معينة للنسا يعملنهيا ب،يرس الجميال ,الوهيم ال،يرز بيامبر للجليد ثيم يحهيى بالكحيل أو بأيية ميادة
لوضو الزينة الثاب ة ,والواهمة ني ال ي قوم بذلك والمس وهيمة نيي ال يي يليذ ذليك ليسعيل لهيا ,وأميا الواصيلة هيي ال يي صيل
الهييعر والمس وصييلة نييي يلييذ ذلييك ليسعييل لهييا ,والنامصيية ن يي ال ييي ن ي

هييعر الحيياجبين والم نمصيية نييي ال ييي يلييذ ذلييك

ليسعل لها ,والواهرة ني ال ي حدد أسنانها و رق أي ار ها والمس وهرة ني ال ي يلذ ذلك ليسعل لها.
(ي بو ي العدد القادم ..ولعن النبي أيضًا آكل الربا ومؤكله وكا به وهانديه)
من ك اذ الجواذ الكا ي – البن القيم

