
 (85)العدد  بصائر

 (17)القبيحة للمعاصي  اآلثارمن 

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

 !  عنة رسول اهللل

ولعننن  ننارخ الومننر وسننا ي ا , ولعننن السننار , ولعننن المحلننل والمحلننل لننه, ولعننن النبنني أيآنناا آبننل الربننا ومهبلننه وبا بننه و ننا ديه
ولعنننن منننن اينننر مننننار اهر  و ننني أعالم نننا , عاصنننر ا ومع صنننر ا وبائع نننا وم ننن ري ا, وآبنننل ثمن نننا وحامل نننا والمحمولنننة  لينننهو 

والم نر ال  , ولعنن المونثنين منن الر نال, ولعنن منن ا وني  نيئاا اينه النرًو ارآناا يرمينه بسن م, ولعن من لعن والدينه, وحدود ا
, لنو ولعنن منن عمنل عمنل  نوم , ولعنن المصنورين, ن أحند  حندثاا أو آوم محندثاا ولعنن من, ولعن من يبن  ليينر اهلل, من النساء

ولعننن مننن آننال , ولعننن مننن وسننم دابننة انني و   ننا -أي آننلله , ولعننن مننن بمننه أعمننى عننن ال رينن , ولعننن مننن سننخ أبنناه وأمننه
ولعنن منن أاسند امننرأة علنى وو  نا أو مملوبنا علننى , ولعنن ووارا  القبننور والم ونيين علي نا المسنا د والسننر , مسنلماا أو مبنر بنه

ولعنن منن ان سنخ , أن من با   م نا رة لرنراز وو  نا لعن  نا المالئبنة ح نى  صنب وأوبر , ولعن من أ ى امرأة اي دبر ا, سيده
ولعننن مننن سننخ الصننحابة البننرام رآنني اهلل عننن م , وأوبننر أن مننن أ ننار  لننى أويننه بحدينندة انننن المالئبننة  لعنننه,  لننى ايننر أبيننه

 . أ معين

مننن البينننا   عننن مننن بنن م مننا أنننول اهلل سننبحانهول, و نند لعننن اهلل انني ب ابننه مننن أاسنند انني اهر  و  ننو رحمننه, وآيم اهلل ورسننوله
, ولعننن منن  عننل سننبيل البناار أ نندم منن سننبيل المسننلم, ولعننن النيين يرمننون المحصننا  اليننااال  المهمنننا  بالراح نة, وال ندم

ال النو لنم يبنن اني اعنل يلن   , ولعنن علنى أ نياء أونرم اينر  نيه, ...ولعن الرا ي والمر  ي والرائز, و و الواس ة اي الر وة
 .رآاء ااعله بأن يبون ممن يلعنه اهلل ورسوله ومالئب ه لبان اي يل  ما يدعو  لى  ربه

 (المعصية سبب نسيان اهلل لعبده ..ي بو اي العدد القادم)
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