
 

 

    

 الحسد مرض من الشيطان

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

شخص من . وهذا ٌعنً الغٌرة مباشرة  باللغة العربٌة الحسدٌعنً  نوعان. الغٌرة لدٌها  من الشٌطان وهذا ٌعنً الغٌرة صفةالحسد هو 

ٌرٌد لهم  ال لكنو"، ٌمكننً أن أحصل على ذلك وٌمكنهم كذلك " األمر لٌس كذلك. لدٌهم على ما شخص آخر بحصول  تهآخر وعدم رغب

 . ذلك على اإلطالق الحصول على

 همال ٌمكن . ألنه ألمبحٌاتهم كلها تمر ،  فً نفوسهم ت، إذا كانهذه  الحسد صفةالناس لدى . إذا كان وصفة ،  سٌئة للغاٌة خصلةهذه 

 ! "اٌضا ذلك  عندهم ال ٌكونبجب أن . ٌس لدي لدٌهم ذلك وأنا ل " من الجمٌع والغٌرة بالحسدأي شخص وٌشعرون  مع الوقوف

أن  همٌمكن " القولعلى األقل ومحاولة ل. الناس بحاجة ل جه من أنفسهماخرمرض والناس بحاجة إل. هذا صفة من أكثر هذا مرض 

 . لجمٌعلما ٌكفً ب ومعطً لطٌف وجلهللا عز  ."وكذلك أنا ذلك  ٌحصلوا على

غلب فً مسألة األ على. ٌحدث هذا طعمها مر صبح ٌداخل وحٌاتك كلها ال من كالحسد ٌأكل هذا،  كما ٌحلو لك اٌمكنك أن تكون حسود

، للنفس ، عندما ال ٌكون هناك تروٌض  . ومع ذلك ، بٌنما ٌتكلمون كالم هللا البعضم من بعضه ونجدا وٌغار حسودون المربون.  العلم

ال ،  جٌد أي جانبالحسد ال ٌوجد لدٌه لذلك .  ، وٌقضون بقٌة حٌاتهم فً األلم والحزن تحول حٌاتهم إلى جحٌم،  الناس تركب النفس

 . نفسك من ذلك وعلٌك أن تنقذ،  جمٌلجانب أي ٌوجد لدٌه 

أن . ألنه بمجرد  أدنى حل وسط له" ٌجب أن ال تظهر "هذا لٌس شٌئا جٌدا . فً حٌن تقول بالتأكٌدة لو قلٌلوال تعطٌه فرصة حتى  لذلك

 : السبب ٌقول أٌضا فً القرآن الكرٌم هذال.  الحسد والحقدب خرٌناآلأٌضا ٌضر اإلنسان .  شخصالببطء وتدرٌجٌا ٌقتل ،  بدأٌ

 َوِمن َشر ِ َحاِسٍد إِذَا َحَسدَ 

شر . خبث ، و إنه، ئ فً سورة الفلق أنه أمر سٌ وجلهللا عز لنا  بًٌن .حسود"المن شر  ٌحفظناهللا "معنى ال ". ومن شر حاسد إذا حسد" 

 . للناس من الشر السوء ٌأتً فقطفائدة ولكن  ال

 ومن هللا التوفٌق . . . هللا ٌعٌذنا من شرورهم عنا أشخاصذا كه ٌبعد مثل. هللا  هللا اعاذنا

 الفاتحة .
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