بصائر العدد ()91
من اآلثار القبيحة للمعاصي ()23
الحمد اهلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد,,,
ومن نتائج المعاصي إنها تسلب أسماء الشرف بأسماء الذم والصغار:
للمؤ م ن المطيؤؤأ أسؤؤماي ةميلؤؤة طيبؤؤة وصؤؤطاب ةميلؤؤة طيبؤؤة ي صؤؤه ب ؤؤا لطاع ؤؤه لربؤؤه ,وايمانؤؤه بنعيمؤؤه وةن ؤؤه ,وخوفؤؤه مؤؤن ع ابؤؤه
وغضبه ,فالمعصية سؤل
وال قي ,والمطيأ والمني

صؤاحب ا أسؤماي المؤدل وال ؤره ,و أسؤوه أسؤماي الؤ م والصؤبار ,ف سؤلبه اسؤم المؤ من والبؤر والمحسؤن
والولي ,والورع والمصلح والعابد والخائه ,واألوا

والطي

والمرضي ...وغيرها.

و أس ؤؤوه اس ؤؤم الط ؤؤاةر والعاصؤ ؤؤي ,والمخ ؤؤاله والمس ؤؤيي ,والمطسؤؤؤد ,والخبي ؤؤل والمس ؤؤخوط ,وال اسنؤ ؤؤي والس ؤؤار  ,والقا ؤؤل ,والأؤ ؤؤا

,

والخائن ,واللوطي ,والبادر ,وقاطأ الرحم ...وأمثال ا.
اإليم ِ
ان } [سورة الحةراب ]11 :ال ي وة
ف ه أسماي الطسو { بِ ْئ َس ْ
االس ُم اْلطُ ُسو ُ َب ْع َد َ
الخسي وال وان.
وأمؤؤا أسؤؤماي الخيؤؤر وال ؤؤره ف لؤؤج أسؤؤماي وةؤ

رضؤؤى الؤؤرحمن ,ودخؤؤول الةنؤؤان ,و وةؤ

غضؤ

الؤديان ,ودخؤول النيؤران ,وعؤي

ؤؤره المسؤؤمى ب ؤؤا علؤؤى سؤؤائر أن ؤواع

اإلنسان ,فلو لؤم يأؤن فؤي ثؤوا الطاعؤة فال الطؤوس ب لؤج األسؤماي وموةبا ؤا لأؤان العقؤل آمؤ الار ب ؤا ,ولأؤن ال مؤانأ لمؤا أعطؤى اهلل,
ِ
ؤاي } [سؤؤورة
وال معطؤي لمؤؤا منؤؤأ ,وال مقؤؤر لمؤؤا باعؤؤد ,وال مبعؤؤد لمؤؤن قؤؤر َ { ,مؤ ْؤن ُي ِ ِؤن اللؤؤهُ َف َمؤؤا لَؤؤهُ مؤ ْؤن ُم ْأؤ ِؤرم ِفن اللؤ َؤه َي ْط َعؤ ُل َمؤؤا َي َ ؤ ُ

الحج.]11 :

ومن عقوباتها انحدار صاحبها إلى من أحسن تقويم إلى أسفل سافلين:
أماال آلثارهؤؤا ون ائة ؤؤا وأض ؤرارها ,وألن ؤؤا نؤؤسع مؤؤن صؤؤاحب ا صؤؤطاب الع ؤسة وال ؤؤره ,و صؤؤمه بوصؤؤطه ال ؤ م
وعططؤ الؤا مؤؤا سؤؤب  ,واسؤ
ال
والصبار فإن ا ب لج ةعله من السطلة بعد أن أان م يئاال ألن يأون من العلية ,فإن اهلل خل خلقؤه قسؤمين :عليؤة وسؤطلة ,وةعؤل
عليين مس قر العلية ,وأسطل سافلين مس قر السطلة ,وةعل أهؤل طاع ؤه األعلؤين فؤي الؤدنيا واآلخؤرة ,وأهؤل معصؤي ه األسؤطلين فؤي
الؤدنيا واآلخؤرة ,أمؤا ةعؤل أهؤل طاع ؤه أأؤؤرم خلقؤه عليؤه ,وأهؤل معصؤي ه أهؤون خلقؤؤه عليؤه ,وةعؤل العؤسة ل ؤ الي ,وال لؤة والصؤؤبار
ل الي ,أما في مسند أحمد من حديل عبد اهلل بن عمر عن النبي  -صؤلى اهلل عليؤه وسؤلم  -أنؤه قؤال" :ةعلؤب ال لؤة والصؤبار
على من خاله أمري ,فألما عمل العبد معصية نسل فلى أسطل درةة ,وال يسال في نسول ح ى يأؤون مؤن األسؤطلين ,وألمؤا عمؤل
طاعة ار طأ ب ا درةة ,وال يسال في ار طاع ح ى يأون مؤن األعلؤين ,وقؤد ية مؤأ للعبؤد فؤي أيؤام حيا ؤه الصؤعود مؤن ة ؤة ,وأي مؤا

أان أغل

عل يه أان من أهله ,فليس من صعد مائة درةة ونسل درةة واحدة ,أمن أان بالعأس".
(ي بأ في العدد القادم ..الحذر من النزول الخطير)
من أ ا

الةوا

الأافي – البن القيم

