
 89بصائر العدد 
 ( 21) من اآلثار القبيحة للمعاصي 

 ,,, الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد
 :العقد بين يديك

فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن, وغبن كل الغبن في هذا العقد وهوو يورأ أنوه غود غوبن, مذا لوم يكون 
وثمن ووا بنوو  المووأوأ, , لسوولع  فسووأل المقووومين, فيووا عببووا  موون بموواع  معووخ اهلل م وو ري الووخ خبوورة بقيموو  ا

صولى اهلل عليوه وسولم  -والسفير الذي برأ على يده عقد ال بايع وممن الثمن عن الم  ري هو الرسوول 
 : , وغد بع  ا بغير ال وان-

 مذا كان هذا فعل عبد بنفسه        فمن ذا له من بعد ذلخ يكرم ؟
 [ 88: سورة الحج]"  َوَمْن ُيِ ِن اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم ِمنَّ اللََّه َيْفَعُل َما َيَ اءُ  ": ال سبحانه و عالىغ
 

 :عصية تدسي النفس والطاعة تعليهاالم
ومن عقوبات المعصي  والذنوب أن وا  صوغر الونفس و قمع وا, و دسوي ا و حقرهوا, ح وى  صوير أصوغر مون 

َغْد َأْفَلَح َموْن َزكَّاَهوا َوغَوْد َخواَب َموْن : " , كما أن الطاع   نمي ا و زكي ا و كبرها, غال  عالىكل  يء وأحقره
وواَها والمعنووى غوود أفلووح موون كبرهووا وأعالهووا بطاعوو  اهلل وأظ رهووا, وغوود خسوور موون  ,[81 - 9: سووورة ال وومس]"  َدسَّ

 . أخفاها وحقرها وصغرها بمعصي  اهلل
 . [99: سورة النحل]"  َأْم َيُدسُُّه ِفي ال َُّرابِ : " اإلخفاء ومنه غوله  عالى: ل دسي وأصل ا

انقموع فالعاصي يدس نفسوه فوي المعصوي , ويخفوي مكان وا, وي ووارأ عون الخلو  مون سووء موا يوأ ي بوه, غود 
ر  وا, ح وى  صوي, فالطاعو  والبور  كبور الونفس و عزهوا و عليعند نفسه, وانقمع عند اهلل, وانقموع عنود الخلو 

ذليلوو  بووين  أن ووا, ومووع ذلووخ ف ووي أذل  وويء وأحقووره وأصووغره هلل, يعنووى أ وورش  وويء وأكبووره وأزكوواه وأعوواله
وب ذا الذل حصل ل وا العوز وال ورش والنموو, فموا صوغر ر وب الونفس مثول ,  عظم رب ا و حقر نفس ا, يديه

  .معصي  اهلل, وما كبرها و رف ا ورفع ا مثل طاع  اهلل سبحانه
 

 (بالمعصي  ال باه وال كرام  ..ي بع بالعدد القادم)                    
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