
  111بصائر العدد 
 ( 03) من اآلثار القبيحة للمعاصي 

 الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله أما بعد،،،
  :فلنكن من أهل البصيرة

 وأهذذل اعنعاذذا  مذذن أهذذل، هإن هذهه اصصذذناأل اصربعذذذ المذذهلورة والاذذي ب أنذذا ب يذذا أهذذل البصذ رة مذذن أهذذل العمذذ
بلذذ م مذذن هذذؤالص مذذن  صذذلال ل مامذذذ إال ، لاؤلذذد أن الصذذنأل اصول منيذذا هذذو سذذ د هذذهه اصصذذناأل، االنغذذال 

وا َوَلذان وا بنَُ اانَنذذا   وانن ذوَن : " الصذنأل اصول، اذال اهلل اعذذالى َنذا َلم ذا َصذذَبر  ذذْني ْم َأَّنم ذذه َ ْيذذد وَن بنَنْمرن سذذورة ]" َوَجَعْلَنذا من
لصذذذبر وال  ذذذ ن بُ ذذذاا اهلل نذذذالوا اعمامذذذذ بذذذي الذذذد ن، وهذذذؤالص هذذذم الذذذه ن بذذذن بر سذذذبحانه أنيذذذم با، [42: السذذذجدة

على أن ، اساثناهم اهلل سبحانه من جملذ ال اسر ن، وأاسم بالعصر الهي هو زمن سعي ال اسر ن والرابح ن
أي من عدا الرابح ن المساثمر ن لزمن السعي اله ن هم ب ه عذاملون بيذو مذن ال اسذر ن، اذال  -من عداهم 

ْسذذر   ،َواْلَعْصذذرن  : "ىاعذذال ْنَسذذذاَن َل نذذي    ذذذالنَحاان َوَاَواَصذذْوا بنذذاْلَح   َوَاَواَصذذذْوا  ،إنن  اعن ل ذذوا الص  إنال  ال ذذذهن َن َآَمن ذذوا َوَعمن
ْبرن  بلم  لاأل منيم بمعربذ الح  والصبر عل ه، حاى  وصذي بعهذيم بعهذاه و ر ذده ، [3-1: العصر]"  بنالص 

 .بإها لان من عدا هؤالص بيو من ال اسر ن، و حثه عل ه، إل ه
 

 :عمي البصيرةال زلنا مع المعاصي كيف ت  
بذذال  ذذدرأ الحذذ  لمذذا  نبغذذي،  ،ال  ذذأ أنذذه أصذذبال مذذن المعلذذوم أن الذذهنوع والمعاصذذي اعمذذي بصذذ رة ال لذذع

عأل اواه وعز ماه بذال  صذبر عل ذه، بذل اذد ااذوارد علذى ال لذع حاذى  ذنعلم إدرالذه لمذا  ذنعلم سذ ره، واه
الاذي رهذ ا بالح ذاة الذدن ا ، و رجع عذن سذ ره إلذى اهلل والذدار ا  ذرة إلذى سذ ره إلذى مسذا ر الن ذوم المب لذذ
ع وبذ الهنوع إال ههه وحدها  وا مننا بيا، وغ لا عن اهلل وآ ااه، وارلا االساعداد لل اَّه، ولو لم  لن بي

 .واهلل المساعان.. . ه داع ذ إلى ارليا والبعد منياللانا ب
 

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

 


