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الحمد هلل والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله أما بعد,,,
المعاصي تستدرج صاحبها لتقضي على الغيرة من قلبه:
قددد ال أبدددأ العبددد بالمعصددأل أو ال د نح ول نلددا ب دددأ بحدددأ

 ,أعنددل الرددا رة ,والرددا رة ن لددح وسوس ددل,

الددن

ال ,الددم صددأر ص د ل ال مددل و أ ددل الاب ددل,
والوسوسددل صددأر ةرادة ,واةرادة ددور ع صددأر ع أمددل ,الددم صددأر عع د ز
وحأن ٍ أ ع ر الرروج منلما ما أ ع ر الرروج من ص ا ه ال ا مل به.

والم صددود :أندده لمددا ا د دة مالبسددل ال د نوح أرر ددة مددن قلبدده الهأ درة علددى ن سدده وأ لدده وعمددوم النددا  ,وقددد
ضعف عل ال لح ضع زا دأدزا ح ى ال أس بح بعد لك ال بأح ال مدن ن سده وال مدن هأدره ,ووا ا وصدل ةلدى د ا
الحد ع د درل عل باح اللالك.

بقتل الغيرة يصبح العاصي ديوثاً _والعياذ باهلل_:

قد أصل األمر ببعض أ ل ال نوح والمعاصل أنه ال أ صر على عدم االس باح ,بدل حأ سحسندن ال دواحا وال لدم
لهأره ,وأ أنه له ,وأدعوه ةلأه ,وأحاله علأه ,وأسعى له عل حصأله ,ولل ا ان الدأو أرب رلد اهلل ,وال ندل
علأه حرام ,و لك محلل ال لم لهأره وم أنه لهأدره ,و د ا مدن اآالدار الربأالدل ل لدل الهأدرة ,وعدل الحددأ

عدن ابدن

عمددر رضددل اهلل عنلمددا أن النبددل – صددلى اهلل علأدده وسددلم – قددال " :الالالددل قددد حددرم اهلل بددارك و عددالى علددألم

ال نل :مدمن الرمر والعا  ,والدأو ال ي أ ر عل أ له الربد
الحا م.

" الل د ألحمدد ورواه النسدا ل والبد ار وصدححه

الغيرة أصل الدين:

نرلص مما سب أن أصل الدأن الهأرة ومن ال هأرة له ال دأن له ,وال أعنل ب لك ال ر ول ن الم صود ضعف
دددأد عددل اةأمددان أن د ر بر ددر دددأد علددى صدداحبه ,عددالهأرة حمددل ال لددح ع حمددل لدده ال دوارح ,ع دددع السددو

وال واحا ,وعدم الهأرة أمأة ال لح ,ع موة له ال وارح؛ عال أب ى عند ا دع الب ل.

ومالل الهأرة عل ال لح مالل ال دوة ال دل ددع المدرض و اومده ,عدب ا

لو وده ,ولم أ د داععزا ل رده ,ع م ن ع ان اللالك.

بدة ال دوة و دد الددا ح المدرض المحدل قدابالز

( يتبع بالعدد القادم ..وفي الغرب أوضح مثال )
من كتاب الجواب الكافي

