
 82بصائر العدد 
 ( 14) من اآلثار القبيحة للمعاصي 

 ,,, الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد
 

  :المعصية تجرئ على صاحبها اآلخرين
عليره مرن ومن عقوبة المعاصي والذنوب وآثارها ونتائجها على صاحبها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجرر  

نسررائه مررا والتحررنين أصررناا المولوتررات, ئتجرررئ عليرره الاررياوين برراوذل واسةرروات والوسوسررة والتوويررا برره , وا 
وتجررئ عليره , مصلحته ئي ذكره, ومضرته ئري نسريانه, ئتجتررئ عليره الارياوين حترى تر نه يلرى معصرية اهلل أنا

عليره أهلره وودمره وأوالده وجيرانره حترى  ئر ترجيو اياوين اسنس بما تقدر عليه مرن اوذل ئري ةيبتره وحضروره, 
 ." يني وعصي اهلل ئأعرا ذلك ئي ولق امرأتي ودابتي" : تال بعض السلا, الحيوان البهيم

وكذلك تجرئ عليه أوليات اومر بالعقوبة التي ين عدلوا ئيها أتاموا عليه الحدود, وتجرئ عليه نفسه ئتأسد عليره 
 . ولم تنقد له, بل تسوته يلى ما ئيه هالكه, اات أم أبي أرادها بوير لم تواوعه ئإنوتصعب, 

 
  :اهلل تعالى فاحذر أخي أن تفارقهالطاعة حصن 

ئفقرد أسرباب الحمايرة ونفرض , ين الذي يجرئ على العبد كل هذه المولوترات ونره ئرارق الواعرة يلرى المعصرية 
ذلرك ون الواعرة حصرن الررب تبرارك وتعرالى الرذي مرن دولره كران مرن ا منرين, ئرإذا , عن نفسه حصن الوتايرة

 يكرون اجتررات هرذه ا ئرات ئارق الحصن اجترأ عليه تورا  الوريرق وةيررهم, وبحسرب اجترائره علرى معاصري اهلل
 . والنفوس عليه, وليس له ايت يرد عنه

رااد الجاهل, واو, ئإن ذكر اهلل وواعته والصدتة وةيرهرا مرن الواعرات  ..مرر برالمعروا والنهري عرن المنكرروا 
ك, الهرال كرانئوتاية ترد عن العبد, بمننلة القوة التي ترد المرض وتقاومه, ئإذا سقوت القوة ةلب وارد المرض 

وكلمرا تروي جانرب , والبد للعبد من ايت يرد عنه, ئإن موجرب السريئات والحسرنات يتردائك ويكرون الحكرم لل الرب
الحسنات كان الرد أترول كمرا تقردم, ئرإن اهلل يردائك عرن الرذين آمنروا, واسيمران ترول وعمرل, ئبحسرب تروة اسيمران 

 .يكون توة الدئك
 

 ( تضعا يرادة صاحبها ومن أضرارها أنها  ..يتبك بالعدد القادم) 
 

 من كتاب الجواب الكافي


