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من اآلثار القبيحة للمعاصي ( ) 02

الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد,,,
في قلوبهم مرض مزادهم اهلل مرضا:

..وال تحسب أن قوله تعالى  ":إ َّن أاْلأَب َرَار َلفي َنعيمَ ,وا َّن األفُ َّج َار َلفي َجحييم "
نعيييم ارة يرة وجحيمقييا قييا بييل ييي دورلييم ال ال ي ي ل  -أعنييي دار الييدنيا ,ودار البيير , ،ودار الق يرار  -ق يءالف ييي
[ سيورة االنفايار] 31 - 31 :

مقصيو ار عليى

نعيم ,ولءالف ي جحيم ,ولل النعيم إال نعيم القلب؟ ولل العي اب إال عي اب القليب؟ وأذ عي اب أنيد مين الةيو

والقيم

و ل نيف تعلص به وأحبه مين دون اهلل ننيه يسيومه سيوف العي اب ,يل مين أحيب نييئا ايير اهلل عي ب بيه يال

مي ار

والحيي،ن ,وقيييص الصييدر ,واع ارقييه عيين اهلل والييدار ارة يرة وتعلقييه ب ييير اهلل ,وانقااعييه عيين اهلل ,ب ييل واد منييه نييعب ,

ييي ل ي ه الييدار ,قييو يع ي ب بييه قبييل حصييوله حتييى يحصييل ,يين ا حصييل ع ي ب بييه حييال حصييوله ميين سييلبه و واتييه,

والتن يص والتن يد عليه وأنواع المعارقا  ,ن ا سلبه انتد ع ابه عليه ,ق ه ال أنواع من الع اب ي ل ه الدار.
وعذاب البرزخ أشد:

وأما ي البر : ،ع اب يقارنه ألم الفيراص الي ذ ال يرجيى عيوده ,وأليم يوا

ميا اتيه مين النعييم العشييم بانيت اله بقيده,

وأليم الحجياب عيين اهلل ,وأليم الحسيرة التييي تقاي اْل بيياد ,يالقم وال يم والحسيرة والحي،ن تعمييل يي نفوسيقم م ييل ميا تعمييل

القوام والديدان ي أبدانقم ,بل عملقا ي النفوس دائم مستمر ,حتى يردلا اهلل إلى أجسادلا ,حينئ ينتقل الع اب إليى

نوع لو أدلى وأمر.
قارن ذلك مع النعم:

فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طرباً وفرحاً وأنسااً برباه واياقياقاً ه ياه واحاياحااً بطباه وط أنيرا؟ باذ رقو حقا ي ا
بعضهم في حا نزعه :واطرباق ,وي

اآلخر :هن ان أهل ا جرا؟ فاي م ال هاذا ا طاا هنهام اي عاي

آخر :مسا ين أهل ا دنيا خرج ا وما ذاق ا ذيذ ا عي
وأبراء ا ل

ما نطن فيه جا دونا عليه با سي ف ,وي

فيهاا ,وماا ذاقا ا أطيا ماا فيهاا ,وي ا

طيا  ,وي ا

اآلخار :ا علام ا لا

اآلخر :هن في ا دنيا جر؟ من م يدخلها م يدخل ا جر؟ اآلخرة.
( يتب بالعدد القادم ..العقد بين يدي )

من كتاب الجواب الكافي

