بصائر العدد ()014
من اآلثار القبيحة للمعاصي ()27
الحمد اهلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد,,,
القلوب تصدأ بالذنوب:
واذا بلغ الحال بالعاصي أن تمكنت منه الذنوب ,وخانه قلبه وجوارحه ونفسه عن التوبةة ككةان بمنةلةة رجةل معةه سةيش قةد

ةيه

الصةةدأ ,ولةةةم ق اربةةه ,بحيةةج ال ينجةةذب مةةا صةةاحبه رذا جذبةةه ,كعةةرل لةةه عةةدو يريةةد قتلةةه ,كوتةةا يةةده علةةى قةةائم سةةيفه واجت ةةد
ليخرجةه كلةم يخةرع معةه ,كدامةه العةدو و فةةر بةه ,كةذل القلةب يصةدأ بالةذنوب ويصةةير مثخنةا بةالمرل ,كةاذا احتةاع رلةى محاربةةة

العدو لم ُيجد معه منه يئا.

والعبد رنما يحارب ,ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبا للقلب ,كاذا لم يكن عند َمْلك ا قوة يدكا ب ا كما ال ن ب ا عند عدم؟.

النفس تخبث بالشهوات:
النفس المطمئنة ذات ا تتعش وتخبج بال وات ,والنفس األمارة تقوى ب ةا وتتسسةد ,ككلمةا قويةت اةذه تةعفت تلة  ,كيبقةى الحكةم

والتصرش لألمارة ,وربما ماتت المطمئنةة موتةا ال يرجةى معةه حيةاة ك ةو ميةت كةي الةدنيا ميةت كةي البةرة  ,وأمةا حياتةه كةي اآلخةرة
يدر ب ا األلم كقط...

خيانة األعضاء لصاحبها:
والمقصود أن العبد ر ذا وقا كي دة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما او أنفا يء لةه ,كةال ينجةذب قلبةه للتوكةل
على اهلل واإلنابة رليه ,والحمية عليه ,والتترع والتذلل واالنكسار بين يديه ,وال يطاوعةه لسةانه لةذكره ,وان ذكةره بلسةانه لةم يجمةا

بين قلبه ولسانه ,كال ينحبس القلب على اللسان بحيج يؤثر كيه الذكر وال ينحبس اللسةان والقلةب علةى المةذكور ,بةل رن ذكةر أو
دعا بقلب اكل اله ساه.
ولةو أراد مةن جوارحةه أن تعينةه بطاعةةة تةدكا عنةه لةم تنقةةد لةه ولةم تطاوعةه ,واةةذا كلةه أثةر الةذنوب والمعاصةةي كمةن لةه جنةد يةةدكا
عنةةه األعةةداء ,كسامةةل جنةةده وتةةيع م وأتةةعف م ,وقطةةا أقةوات م ,ثةةم أراد مةةن م عنةةد اجةةوم العةةدو عليةةه أن يسةةتفر وا وسةةع م كةةي
الدكا عنه بغير قوة.
(يتبا كي العدد القادم ..وعند االحتضار المصيبة أشد)
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