
 (011)العدد  بصائر

  (26)ثار القبيحة للمعاصي من اآل

 ,,,بعدأما على آله وصحبه ومن وااله الحمد اهلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل و 

ن صغر قبيح  :الذنب وا 

ن مقابلتة العوتيم بته, واستننادا  للتى  تل متا ستبر وكيتره  ثيتر  ن صتير عوتيم, واغ التو  ال العوتيم , فتنن  الثابتي يقينتا  أن التون  واغ
شتتيأ أعوتتم منتته, ال بيتتر التتو  ال شتتيأ أ بتتر منتته, المليتتل التتو  ال أمتتل منتته وال أممتتل, المتتنعم بمميتت  أصتتنا  التتنعم د يق تتا 

يعنتتتي العمتتتل  –بعتتتد متتن أفوتتت  اظمتتور وأفوع تتتا وأشتتتنع ا, فتتنن مقابلتتتة العومتتاأ واظمتتتالأ وستتتاداي النتتا  بمثتتتل ولتت  , ومليل تتا
ر وأرول النتتا  وأستتقم م متتروأة متتن  تتابل م بالروائتتل, ف يتت  بعوتتيم الستتماواي واظر   يستتنقبحه  تتل أحتتد متت من و تتاف -القبتتي 

لتتته أاتتتل الستتتماواي واظر   ولتتتوال أن رحمنتتته ستتتبقي ك،تتتبه, ومي رنتتته ستتتبقي عقوبنتتته, لن ل لتتتي  وملتتت  الستتتماواي واظر   واغ
 ...ظر  من معاصي العباداظر  بمن  ابله بما ال يلير مقابلنه به, ولوال حلمه ومي رنه ل ل لي السماواي وا

 ونتتوان ع متته,, و تد ن،تتع  ال ميئتتة امنته, والمقصتود أن العبتتد  تد ي تتون بعتتد النوبتة  يتترا  ممتتا  تان  بتتل ال ميئتة وأرفتت  درمتتة
ونمر   لبه, فال نقوى النوبة على لعادنه للى الصحة اظولتى, فتال يعتود للتى درمنته, و تد يت ول المتر  بحيتى يعتود للتى مثتل 

 . عمله, فيعود للى درمنه

اوا  لته لوا  تان ن ولته للتى المعصتية, فنمتا لن  تان ن ولته للتى أمتر يقتدم فتي أصتل ليمانته مثتل الشت و  والريت  والن تار, فتوا  
 . ود لال بنمديد لسالمه من أساسهرمى لصاحبه صعن ول ال ي

 :لعاصي ال يأمن على نفسه من نفسها

ومتتن عقوبان تتا أن تتا ن تتون العبتتد أحتتوى متتا ي تتون للتتى ن ستته, فتتنن  تتل أحتتد يحنتتاى للتتى معرفتتة متتا ين عتته ومتتا ي،تتره فتتي معاشتته 
رادنتته, فاستنعمل ا فيمتتا ين عتته و   تتا ومعتاده, وأعلتتم النتتا  أعترف م بتتول  علتتى الن صتتيل, وأ تواام وأ يستت م متتن  تو  علتتى  ن ستته واغ

عما ي،ره, وفي ول  نن اوي معار  النا  وامم م ومنا ل م, فتنعرف م متن  تان عارفتا  بنستبا  الستعادة والشتقاوة, وأرشتدام متن 
لتم, والمعاصي ن ون العبد أحتوى متا ي تون للتى ن سته فتي نحصتيل اتوا الع, آثر اوه على اوه,  ما أن أس   م من ع   اظمر

يثار الحو اظشر  العالي الدائم على الحتو ال ستي  اظدنتى المنقمت , فنحمبته التونو  عتن  متال اتوا العلتم, وعتن االشتنيال  واغ
 .لص منه  انه  لبه ون سه وموارحهفنوا و   م روه واحناى للى الن , بما او أولى له, وأن   له في الدارين

  (وبالقلوب تصدأ بالذن ..ينب  في العدد القادم) 

 بن القيمال –ن  نا  الموا  ال افي م


