بصائر العدد ()56
من أضرار الذنوب والمعاصي ()5
الحمد اهلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد,,,
وذكر ابن أبي الدنيا من حديث علي رضي اهلل عنه " :يأتي علىى النىاز امىان ال يبمىى مىن اإسىالم هال اسىمه,
وال من المرآن هال رسمه ,مساجدهم يومئذ عامرة ,وهي خراب من الهدى ,علماؤهم أشر من تحى
فمنهم خرج

أديىم السىما ,

الفتنة وفيهم تعود "  ,وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد اهلل بىن عمىر بىن الخ ىاب -رضىي اهلل

عنهمىىا -قىىال " :كن ى

عاشىىر عش ىرة ره ى مىىن المهىىاجرين عنىىد رسىىول اهلل -صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم -فأقبىىل علينىىا

رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -بوجهه فمال :يىا معشىر المهىاجرين ,خمىز خصىال أعىوذ بىاهلل أن تىدركوهن:

مىىا رهىىر الفاحشىىة فىىي قىىوم حتىىى أعلن ىوا بهىىا هال ابتل ىوا بىىال واعين وا وجىىام التىىي لىىم تكىىن فىىي أسىىالفهم الىىذين

مضىوا ,وال نمىىو قىىوم المكيىال هال ابتلىوا بالسىىنين وشىدة المئونىىة وجىىور السىل ان ,ومىىا منىىق قىوم اكىىاة أمىوالهم هال

منع ىوا الم ىىر مىىن السىىما  ,ول ىوال البهىىائم لىىم يم ىىروا ,وال خفىىر قىىوم العهىىد هال سىىل اهلل علىىيهم عىىدوا مىىن يىىرهم,
فأخذوا بعض ما في أيديهم ,وما لم تعمل أئمتهم بما أنال اهلل في كتابه هال جعل اهلل بأسهم بينهم ".

وفي المسند والسنن من حديث عبد اهلل بن مسعود قال :قال رسول اهلل  -صىلى اهلل عليىه وسىلم " :هن مىن كىان

قبلكم كان هذا عمل العامل فيهم بالخ يئة جا ه الناهي تعذي ار ,فمال :يىا هىذا اتىهلل اهلل فىكذا كىان مىن السىد جالسىه
وواكلىىه وشىىاربه ,كأنىىه لىىم يىره علىىى خ يئىىة بىىا مز ,فلمىىا رأى اهلل عىىا وجىىل ذلىى ،مىىنهم ,ضىىرب بملىىوب بعضىىهم

علىىى بعىىض ,عىىم لعىىنهم علىىى لسىىان نبىىيهم داود وعيسىىى بىىن م ىريم ,ذلىى ،بمىىا عص ىوا وكىىانوا يعتىىدون ,والىىذن نفىىز
محمد بيده لتأمرن بالمعروف ,ولتنهون عن المنكر ,ولتأخذن على يد السىفيه ,ولتأ رنىه علىى الحىهلل أ ى ار  -أن

تع فوه عليه -أو ليضربن اهلل بملوب بعضكم على بعض ,عم يلعنكم كما لعنهم".

من كتاب الجواب الكافي – ال بن الميم

