
 96بصائر العدد 
  ( 24) من اآلثار القبيحة للمعاصي 

 ,,, الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد
  :الحذر من النزول الخطير

ا مدأبعدد مهنا للنفوس غلط عظيم, وهو أن العبد قد ينزل نزواًل بعيدًا أبعدد ممدا بدين الم درل والم در , و اولكن يعرض ه
صددلى اهلل عليدده  لواحددد, كمددا لدده الصددحيب عددن النبددهبددين السددماأل وا رض, وال يفدده صددعوده ألددا درنددل ب دد ا النددزول ا

 ".  إن العبد ليتكلم بالكلمل الواحدة ال يلقه ل ا بااًل ي وي ب ا له النار أبعد مما بين الم رل والم ر : " أنه قال وسلم
ول أمددر الزم لسنسددان, ولكددن مددن الندداس مددن يكددون نزولدده إلددى غفلددل, ل دد ا متددى والنددز  ؟لدد ي صددعود يددوازن هدد ه النزلددل

ومددن م مددن يكددون نزولدده إلددى مبددا  ال ينددوي بدده , اسددتيقظ مددن غفلتدده عدداد إلددى درنتدده, أو إلددى أرلدده من ددا بحسدد  يقظتدده
يرتفده عن دا, لهنده قدد وقدد ال يصدل إلي دا, وقدد  ,االستعانل على الطاعل, ل  ا إ ا رنه إلى الطاعل لقد يعود إلدى درنتده

ومدن م مدن يكدون نزولده إلدى معصديل, , يعود أعلى همل مما كدان, وقدد يكدون أ دعا همدل, وقدد تعدود همتده كمدا كاند 
نابل صادقل  . إما ص يرة أو كبيرة ل  ا يحتاج له عوده إلى درنته إلى توبل نصو , وا 

 

 : االرتفاع بعد النزول
مدن المعصديل بنداأًل اختلا الناس ليمن نزل إلى معصيل ص يرة أو كبيرة هل يعود إلى درنته الته كان لي ا بعد التوبل 

على أن ت ثير التوبل إنمدا يكدون  أو ال يعود بناألً  ,لك نه لم يكن, وتنعل ونوده كعدمه ,تمحو أثر ال ن على أن التوبل 
 . لهنه ال يصل إلي ا له إسقاط العقوبل, وأما الدرنل الته لاتته

وارتفاعده بحملده أعمالده , وتقرير  لك أنه كان مستعدًا با ت اله بالطاعل له الزمن ال ي عصى ليده لصدعود آخدر :قالوا
السابقل بمنزلل كس  الرندل كدل يدوم بنملدل مالده الد ي يملكده, وكلمدا ت داعا الدربب لقدد را  عليده لده زمدن المعصديل 

 ا است نا العمل است نا صعودًا من نزول, وكان قبل  لك صاعدًا من أسفل إلى أعلدى ارتفاع وربب تحمله أعماله, له
ومثددل  لددك مثددل رنلددين يرتقيددان لدده سددلمين ال ن ايددل ل مددا, وهمددا سددواأل, لنددزل أحدددهما إلددى : قددالوا, وبين مددا بددون عظدديم

 .أسفل, ولو درنل واحدة, ثم است نا الصعود, لهن ال ي لم ينزل يعلو عليه وال بد
 

 (  التوبة تحدد العودة ..يتبع بالعدد القادم )

 من كتا  النوا  الكاله
 


