
 (79)العدد  بصائر

 (25)ثار القبيحة للمعاصي من اآل

 ,,,بعدأما على آله وصحبه ومن وااله الحمد اهلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل و 

 :التوبة تحدد العودة

 -وهنىا  ىاح ح ىم  ىيس ا سىالم ابىن ايميىة , لنا في معرض بيان هل يعود من عصىى واىاإ ىلىى در اىه السىابقة لبىل المعصىيةو 
أن من الاائبين من يعود ىلى أرفع مىن در اىه, ومىنمم مىن يعىود ىلىى مثىل در اىه, ومىنمم : الاحقيق ": حيث لال -اهلل عنهرضي 

وهىاا بحسىإ لىدر الاوبىة و مالمىا, ومىا أحدثاىه المعصىية : يقىول ابىن القىيم, ومنمم مىن يعىود ىلىى در اىه, من ال يصل ىلى در اه
والعىو  مىىن اهلل, والب ىاح مىن ع ىىية اهلل, ولىد اقىوي علىى احصىىيل  ىل هىاه ا مىىور,  للعبىد مىن الىال والعضىىون وا نابىة, والحىار

حاى يعود الاائإ ىلى أرفع من در اه, ويصير بعد الاوبة عيرًا منه لبل العطيئة, فماا لىد ا ىون العطيئىة فىي حقىه رحمىة, ف نمىا 
االله بأعماله, ووضعت عد ضىراعاه والىه وان سىاره علىى عابىة بىاإ سىيده ومىواله,  نفت عنه الع إ, وعلصاه من ثقاه بنفسه وا 

لىى عفىوه عنىه ومأفراىه لىه, وأعر ىت مىن للبىه صىولة الطاعىة,  وعرفاه لدره وأ ىمداه فقىره وضىروراه ىلىى حفىه سىيده مىواله لىه, وا 
غيره, وأولفاه بىين يىدر ربىه مولى  العىاطئين المىانبين, و سرت أنفه من أن ي مس بما أو يا بر بما, أو يري نفسه بما عيرًا من 

وعىر  , مسىاعهمًا لمعصىياه, عىر  نفسىه بىالنقذ والىام, نا س الرأس بين يدر ربه, مساحييًا عائفًا منه و ىاًل, محاقىرًا لطاعاىه
نمىىا ولىىم يىىر نفسىىه أهىىاًل فىىأر نعمىىة وصىىلت مىىن اهلل ىليىىه اسىىا ثرها علىىى نفسىىه ورأي نفسىىه دو , ربىىه بىىالافرد بال مىىال والحمىىد والوفىىاح

لما, وأر نقمة أو بلية وصىلت ىليىه رأي نفسىه أهىاًل لمىا هىو أ بىر منمىا, ورأي مىواله لىد أحسىن ىليىه ىا لىم يعالبىه علىى لىدر  رمىه 
 .عن هاا العبد الضعي  العا ز ف ن ما يساحقه من العقوبة ال احمله ال بال الراسيات, فضالً , وال  طره وال أدنى  زح منه
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