بصائر العدد 78

من اآلثار القبيحة للمعاصي ( ) 91

الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد,,,
المعصية تخرج صاحبها من دائرة المحسنين:

ومن عقوبات المعصية والذنوب أنها تخرج صاحبها من دائرة اإلحسان وتمنعهه مهن اهواب المحسهنين ,فهنن اإلحسهان اذا

باشر القلب منعه مهن المعاصه  ,فهنن مهن عبهد اهلل يرنهه يهراه ,لهم ييهن يهذلال اال السهتيالر ذيهره ومحبتهه وخوفهه ور ائهه

علهى للبههه ,بحيههر يصههير يرنههه يشهها ده ,وذلههال سههيحول بينهه وبههين ارادة المعصههية ,فضهالا عههن موالعتههها ,فههنذا خههرج مههن
دائرة اإلحسان فاته صحبة رفقته الخاصة ,وعيشهم الهن ر ,ونعيمهم التام.

فههنن أراد اهلل بههه خي ه ار أل هره ف ه دائ هرة عمههوم المههبمنين ,فههنن عصههاه بالمعاص ه الت ه تخر ههه مههن دائ هرة اإليمههان – ولههت

ارتيابه لها -حرم فضل اإلحسان ,وصحبة أ له ,ويرامة فضله ,وعظم منزلته ,و ذه المعاصه الته تخر هه مهن دائهرة
اإليمان ولت ارتيابه لها ما بينه النب  -صلى اهلل عليه وسهلم  " :-ال يزنه ال ازنه حهين يزنه و هو مهبمن ,وال يشهرب
الخمر حين يشربها و و مبمن ,وال يسرق السارق حين يسرق و و مبمن ,وال ينتهب نهبة ذات شهر يرفه اليهه النها

أبصار م حين ينتهبها و و مبمن" فنيايم ايايم أيها المبمنون ,والتوبة معروضة علييم بعد ,واهلل تواب رحيم.
في قلوبهم مرض فزادهم اهلل مرضا:

ومههن عقوبههات الههذنوب والمعاص ه أنههها تصههر القلههب عههن صههحته واسههتقامته الههى مرضههه وانح ارفههه ,فههال ي هزال مريض ها

معلهوالا ,فههنن تههراير الههذنوب ف ه القلههوب يتههراير ا مه ار
تريها.

ف ه ا بههدان ,بههل الههذنوب أم ه ار

القل هوب وداب هها ,وال دوار اال

ولد أ م السائرون الى اهلل على أن القلوب ال تعطى منا ا حتى تصهل الهى موال ها ,وال تصهل الهى موال ها حتهى تيهون
صههحيحة سههليمة ,وال تيههون صههحيحة سههليمة حتههى ينقلههب داب هها فيصههير نل ه
وا ا ,فهوا ا مرضها ,وشلاب ا مخاللته ,فنن استحيم المر

ال نههة مههرواه ,يههذلال ييههون للبههه ف ه

ههذه الههدار ف ه

دوائههها ,وال يص ه لههها ذلههال اال بمخاللههة

لتهل أو يهاد ,ويمها أن مهن نههى نلسهه عهن الههو يانهت

نههة عا لههة ال يشههبه نعههيم أ لههها نعيم ها البتههه ,بههل التلههاوت الههذ بههين

النعيمين ,يالتلاوت الذ بين نعيم الدنيا واآلخرة ,و ذا أمر ال يصدق به اال من باشر للبه ذا و ذا.
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