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الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله أما بعد،،،

المعاصي تضرب بصيرة صاحبها:

تعتبر بصيرة اإلنسان كنز ثمين ال يضاهيه كنز مهما كان ،ذلك ألنها تحددد لده معدالم الحيداة وأسدباف الي در ندا الددنيا

واآلخرة ،والمعاصا تضرف نا اإلنسان هذا الجهاز الهام ،نتجعله متخبطاً مضطرباً مترداً أو متهادياً منزلقداً متسدااطاً،
والناس في ذلك على أقسام أربعة:

القسم األول :يكمن نا أن كمال اإلنسان مداره على أصلين :معرنة الحق من الباطل ،وايثار الحق على الباطدل ،ومدا

ت اوتت منازل الخلق عند اهلل تعالى نا الدنيا واآلخرة إال بقدر ت اوت منازلهم نا هذين األمدرين ،وهمدا اللدذان أثندى اهلل
ِ
دوف أُولِدا ْاألَْي ِدد
يم َوِا ْس َدح َ
بهما سبحانه على أنبيائه عليهم الصالة والسالم نا اوله تعالىَ " :وا ْذ ُك ْر ِعَب َ
اق َوَي ْعقُ َ
ادَنا ْإب َراه َ
صد ِ
دار" (ص ، )54 :ناأليددد القددوة نددا تن يددذ الحددق ،واألبصددار البصددائر نددا الدددين ،نوص د هم بكمددال إدراك الحددق
َو ْاألَْب َ
وكمال تن يذه ،نهؤالء أشرف األاسام من الخلق وأكرمهم على اهلل تعالى.

القسممم الثمماني :عكدده ه دؤالء مددن ال بصدديرة لدده نددا الدددين وال اددوة علددى تن يددذ الحددق ،وهددم أكثددر هددذا الخلددق ،وهددم الددذين
رؤيددتهم اددذع العيددون وحمددى األروا  ،وسددقم القلددوف ،يضدديقون الددديار ،ويغلددون األسددعار ،وال يسددت اد مددن صددحبتهم إال

العار والشنار.

القسم الثالم  :مدن لده بصديرة ندا الهددع ومعرندة بده ،ولكنده ضدعيف ال ادوة لده علدى تن يدذه وال الددعوة إليده ،وهدذا حدال
المؤمن الضعيف ،والمؤمن القو خير وأحف إلى اهلل منه.

القسممم الراب م  :مددن لدده اددوة وهمددة وعزيمددة لكندده ضددعيف البصدديرة نددا الدددين ،ال يكدداد يميددز بددين أوليدداء الددرحمن ،وأوليدداء
الشيطان ،بل يحسف كل سوداء تمرة ،وكل بيضاء شحمة ،يحسف الورم شحمًا والدواء النانع سمًا.

من كتاف الجواف الكانا

(يتبع بالعدد القادم ..نلنكن من أهل البصيرة )

