
 
 
 
 
 
  

 
 صفة الحسد القذرة

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 َوِمن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 

 
جمال. أینما خیر أو الناس  ال یكون لدى األشخاص الذین ال یریدون أن تحدث األشیاء الجیدة لآلخرین. كل ما یھمھم ھو أنھناك بعض 

 ة عندھوكرمالشیطان. وھي صفة  صفاتمن صفة ، فإنھم یسعدون. ھذه لیست صفة جیدة. وھي ئكانت ھناك أخبار سیئة أو حدث سی
 ال یستطیع أن یصل إلى اإلیمان الحقیقي. ما یحبھ لنفسھالمسلم  یھخأل المرءعندما ال یحب یقول:  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم. نبینا الكریم 

 . 
، فإنھ سیحدث لك أیًضا. إذا وقع ضرر لآلخرین أو ضرب الفقر البالد، فسیتأثر الجمیع. لیس األمر كما عندما یحدث شيء جید لآلخرین

، اإلیمان لآلخرینو الخیر، الجمال هلالج لج ، بل سیتأثر الجمیع. إذا أعطى هللاد فقطلیس أنت. إنھ لیس لشخص واح لو أنھ یمس اآلخرین ولكن
 الصفة، ھذه ك حسدلكن عندما یكون ھناوتتأذى أیًضا. یجب أن یفكر الناس في ذلك. منھ الجمیع. وإذا كان خالف ذلك، فس سیستفید

عمى وسواد القلب. یجب أن نتخلص البالناس  یُصاب. أرید أن أحصل علیھ أیًضا ". شيء "إذا كان لدیھم السیئة، فإنھم ال یفكرون. یقولون
 المزید من الخیر. حصلنا على، كلما ن نفكر أنھ كلما زاد الخیر للناسفي قلوبنا. یجب أ الصفةال نضع ھذه یجب أن . الصفةمن ھذه 

 . 
، لیس من الذكاء أن تكون سعیدًا بھ. یجب أن نكون سعداء لألشیاء الجیدة. إذا كان ھناك خیر فینبغي أن نشكر هللا ئعندما یحدث شيء سی

الخیر والجمال. یحب  هللا إن، فھو خیر لإلسالم والمسلمین. الشیطان ورفاقھ الذین یحبونھ ال یحبون الخیر. یتمنون الشر للناس. ونفرح هلالج لج
القضاء . ویرید الدنیا هالشیطان یحب العكس. یتمنى الفقر والشر وكل أنواع المعاناة في ھذ ،یضا. وعدوھمیحب ذلك ا ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 

 على الناس في اآلخرة.
 . 

؟ ألن اآلخرین ھم من أتباع الشیطان وھم بالفعل خارج الطریق. بین المسلمین. لماذا شیوعاأكثر  إنھا. الصفات، یجب أن تتغیر ھذه لذلك
للتعامل معھم. لقد دربھم الشیطان. لقد أصبحوا  داعيالسیئة. ال  الصفاتسبة لھم. یفعلون كل أنواع الشر. لدیھم كل أنواع ال فرق بالن

 ، فعلیھم أن ینظفوه ویخرجوه من قلوبھم.إذا كان لدى الناس شيء في قلوبھم، كثر ضرًرا من الشیطان نفسھ. لذلككائنات أ
 . 

". الحسد عادل جدا.  � در الحسد ما أعدلھ! بدأ بصاحبھ فقتلھ" الحسد یأتي لحاملھ أوال. یُقال الضرر منحفظنا من الحسد. یو یعیننا هللا
. فھو أعمى. ویقتل نفسھ بسبب اوال یرى جمالھ لذة الدنیاد ال یذوق وتقتلھ. الحسفي النھایة ھناك عدالة جمیلة في الحسد تبدأ بحاملھا و

 . ومن هللا التوفیقد إن شاء هللا. اسّ حفظنا جمیعا من الحسد والحُ هللا یالقذرة للشیطان. إنھا أسوأ صفة. حفظنا من ھذه الصفة هللا ی. طمعھ
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 10-2021/62- 03 
 


