
 68بصائر العدد 
 ( 81) من اآلثار القبيحة للمعاصي 

  ,,,آله وصحبه ومن وااله أما بعد الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى
 : المعصية سبب نسيان اهلل لعبده

نسبى سببحانه مبن فكيب  ي, مما هو معلوم يقينًا أن اهلل سببحانه ال عععريبه اللةلبه وهبو سببحانه منباه عبن النسبا والنسبيان
ولكبن "  فبي كعباال ال ي بل رببي وال ينسبى" أحاس بكل شيء علمًا وهو القائل سبحانه علبى لسبان موسبى عليبه السبالم 

اببالب القلببال عببن العوبببه, المعصببيه المعراكمببه , واالسببعلراب فببي اللةلببه ونسببيان جببالل اهلل وجنابببه, والببونوال المععاةبببه وا 
همال حسابه وعقاب  ه والوةو  بين يديه وا 

يسعدعي كل ولك نسيان اهلل لعبده وعركه, وعنليعه بينه وببين نةسبه وشبيسانه, وهنالبك الابالك البوج ال يرجبى معبه نجباة  
يا أياا البوين آمنبوا اعقبوا اهلل ولعننبر نةبق مبا ةبدما للبد واعقبوا اهلل رن اهلل نبيبر بمبا ععملبون وال عكونبوا ": ةال اهلل ععالى

ونابى عبن أن يعشببه عبباده , فبامر بعقبواه, [ 81 - 86: سبورة الحشبر ] سبام أولئبك هبم الةاسبقون كالوين نسوا اهلل فانسباهم أنة
المؤمنون بمبن نسبيه بعبرك عقبواه, وأنببر أنبه عاةبال مبن عبرك العقبوه ببان أنسباه نةسبه, أج أنسباه مصبالحاا, ومبا ينجيابا 

انسبباه اهلل ولببك كلببه جببااء بمببا نسببيه مببن مببن عوابببه, ومببا يوجببال لببه الحيبباة ا بديببه, وكمببال لببوعاا وسببرورها ونعيماببا, ف
 .عنمعه ونوفه, والقيام بامره

فعره العاصي ماماًل لمصالح نةسه م يعا لاا, ةد أاةل اهلل ةلبه عن وكره, واعبع هواه وكان أمره فرسبًا, ةبد انةرسبا  
عليه مصالح دنياه وآنرعه, وةد فرَّس في سبعادعه ا بديبه واسبعبدل بابا أدنبى مبا يكبون مبن لبوة, رنمبا هبي سبحابه صبي  

 : ونيال سي 
 رن اللبيال بمثلاا ال يندع               أحالم نوم أو كنل اائل           

همالببه لاببا, وا  بباععه حناببا ونصببيباا مببن اهلل, وبيعببه  وأعنبم عقوببباا المعاصببي وا اببراب فياببا نسببيان العبببد لنةسببه, وا 
ولك باللبن والاوان وأبنق البثمن, فيبيبع مبن ال انبى لبه عنبه, وال عبوه لبه منبه, واسبعبدل ببه مبن عنبه كبل اللنبى أو 

 : ه منه كل العو 
 من كل شيء روا  يععه عوه            وما من اهلل رن  يعا من عوه

فاهلل سبحانه وععالى يعوه عن كل شيء ما سواه وال يعوه منبه شبيء, ويلنبي عبن كبل شبيء وال يلنبي عنبه شبيء, 
ن ويمنع من كل شيء وال يمنع منه شيء, ويجير من كل شيء وال يجير منه شيء, كي  يسعلني العببد عبن ساعبه مب

هوا شانه سرفه عين؟ وكي  ينسى وكره وي يع أمره حعى ينسيه نةسه فينسرها وينلمابا أعنبم النلبم؟ فمبا نلبم العببد 
 .ربه ولكن نلم نةسه, وما نلمه ربه ولكن هو الوج نلم نةسه
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