احلسد من مداخل الشيطان إىل قلب اإلنسان
إن احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا مث أما بعد؛ جيدر بنا أن نعرف األبواب أو املداخل اليت
يطرقها الش يينطان إل قلإل اانس ييان كن ننمإح مح إكإامها وي ولا يمول اامام كامد ال"قاب قلإل
اانسان كاحلصح ،والشنطان عدوه فحماينه واجبة وال ننوصل إلنها إال مبعرفة مداخله وأعين هبا األمراض
فهي كثرية ولإح نشري إل أعظمها وما سواه ينضوي حتنها .1
إذن فاس ي يينمص ي يياالوا يص ي ييعإل إال أن ولا المدر اللي س ي يينلكره ينبه على ريه ف نه ما ي اآلدمي ص ي ي ة
ملمومة إال وكانت للش ي ي يينطان مدخل وس ي ي ييالل ،وفلا س ي ي يينمط على اص ي ي يينل أ ها وأخطروا كما ناوفا
المرآن والس ي ي يينة كن ننمإح مح سنبها و س ي ي ييلا الملوب ،قال عال {يَ ْو َم ََل يَ ْن َف ُع َم ٌ
ال َوََل بَنُو َن ()88
اَّللَ بَِقل ٍ
إِاَل َم ْن أَتَى ا
ْب َسلِ ٍيم } [الشعراء ]89 ،88
ولموله صلى هللا علنه وسلا "أَل وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت
فس د اجلس د كله أَل ولق القلب" ،2فال يسييلا الملإل إال بسييالمنه منها وإلنك بناهنا على سييبنل املثال
ال احلصر
تعريف احلسد:
ل"ة متين زوال نعمة احملسود.

3

وشرعا متين زوال نعمة مح مسنحمها.
ً

4

وو ص ة ذمنمة لوإل اباميان وقد ذم هللا عال ذوي احلسد كما ي قوله
وأقر اباسنعاذة منها قال عال
واحلس ييد مح أخطر األمراض الملبنة بل آفة احلس ييناا فهو الداء العض ييال ألنه احلالمة كما وص ي ه الرس ييول
صييلى هللا علنه وسييلا بموله احلسييد سكل احلسييناا كما ركل النار احلطإل  ،5فهو بال شييك يننام م
ااميان ألنه يمود صيياكبه إل السييعي ي زوال نعمة ال"ري لللك د أن احلاسييد منافا كما رو أن امل مح
 1إكناء علوم الديح ،ج  ،3ص  32وما بعدوا بنصرف.
 2رواه البخاري ي صحنحه ،رقا احلديث (.)52
 3مختار الصحاح ،باب الحاء ،ص.57
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6
{وَّد َكثِريٌ ِم ْح
ي"بط واملنافا حيسي ييد فهلا وو احلسي ييد امللموم كما جاء ي النهود قا لها هللا ،قال عال َ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
احلَ ُّا}
َّي َفُُا ْ
َّارا َك َس ي ي ي ي ي ي ًدا م ْح عْند أَنْي ُس ي ي ي ي ي ي ِه ْا م ْح بيَ ْعد َما َيبَ َّ َ
أ َْو ِل الْإنَاب لَ ْو ييَ ُرُّدونَ ُإ ْا م ْح بيَ ْعد إميَان ُإ ْا ُك ً

[البمرة  ،]109وي ذلك يمول شي يينس ااسي ييالم بح نمنة مث إن ولا احلسي ييد إن عمل مبوجبه فصي يياكبه
مىمورا ابلص ي ي ي والنمو  ،7قال
معندًي مس ي يينح ًما للعموبة ،إال أن ينوب وكان احملس ي ييود ًس ي ي ً
كان ظاملًا ً
يودا ً
اَّللَ} [البمرة .]109
اَّللُ ِِب َْم ِرِه إِ َّن َّ
اص َ ُحوا َك َّن َسِِْتَ َّ
عال {فَ ْ
اع ُوا َو ْ

وهبلا ينضيين لنا كنط نمابل احلاسييد ف ن ما أوكى به شيينس ااسييالم خالصيية ما جاء ي الإناب والسيينة
وال جيوز لنا النشي ي ي ي ابالننمام وإوا هللا وو املننما اوبار ،وأنه م الصي ي يابريح واملنمَّي إذا ما صي ي ي وا وا موا؛
فاحلس ي ي ييد ملموم ومداخله كثرية ونس ي ي ييبة ملا يو إل علنه مح خطورة س ي ي ييىورد أس ي ي ييبابه وخماطره كن يس ي ي ييهل
النخلص منها ومعاونه وقد كصروا اامام أبو كامد ي سبعة أبواب ووي
أوال العداوة والب"ض يياء؛ وولا أش ييد أس ييبابه ألنه يرس ييس احلمد ويمض ييي النش ي ي ي واالننمام وي ذلك يمول
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
عال {وُّدوا م ِ
ورُو ْا أَ ْك َُ } [آل عمران ،]118
اعنن ُّْا قَ ْد بَ َدا الْبَي ْ" َ
َ َ َ
ضي ي ياءُ م ْح أَفْي َواو ِه ْا َوَما ُُتْ ي ُ
صي ي ي ُد ُ
مما ي ضي إل الننازع والنما ل واسن"راق العمر ي زوال نعمة ال"ري نعوذ ابهلل.
اثننًا النعلر؛ فال يرضى صاكبه ابلوف علنه بسبإل صل ه و اخره.
اَّللُ َعلَْن ِه ْا ِم ْح بيَْننِنَا} [األنعام .]53
اثلثًا الإ ؛ كاالسنحمار ابل"ري واألن ة {أ ََو َُال ِء َم َّح َّ
{ما أَنْينُ ْا إَِّال بَ َشٌر ِمثْيلُنَا} [يس  ،]15كما جاء عح األما السابمة.
رً
ابعا النعجإل؛ َ
خامسا اخلوف مح فوا املماصد؛ كنقاكا الضراا على مماصد القوجنة نعوذ ابهلل.
ً
سادسا كإل الرًيسة وطلإل اواه للن س مح ري وصل للممصود.
ً
يابعا خبث الن س وش ي ي ي ي ييحها ابخلري لعباد هللا عال فنما أعا علنها كىهنا أخلونه مح ملإه وي ولا
س ييييي ً
يمول صاكإل جوورة النوكند
كاسدا
أال قل ملح سا ب
ً

أ دري على مح أسىا األدب

أسىا على هللا ي فعله

كىنك مل رضى ب ما ووإل

 6تفسير القرطبي ،ج ،20ص .259
 7مجموع الفتاوى ،ج ،10ص .121

وونا ال ي و نا أن نوضين ال"بطة كما أشيار إلنها احلديث السيابا امل مح ي"بط وصياكبها جيإل أن يإون
مثل ريه ي عمل اخلري أو أفضي ي ي ي ي ي ييل منه كما جاء ي احلديث ال كسي ي ي ي ي ي ييد إال ي أ ننَّي؛ رجل آ ه هللا
احلإميية فهو يمضي ي ي ي ي ي ييي هبييا ويعلمهييا ،ورجييل آ ه هللا مي ًياال وسي ي ي ي ي ي ييلطيية على ولإنييه ي احلا  ،وقييال عييال
{فَي ْلنَينَينَيافَ ِ
س الْ ُمنَينَيافِ ُس ي ي ي ي ي ي يو َن} [املط َّي  ،]26فييالننييافس ي اخلري ًمود ألن ال"يياييية منييه ابن"يياء وجييه هللا
الإرمي.
ولا ومح األشناء اليت نجا عح ال"ضإل احلمد ،وكن نن اد احلسد ونننمي قلوبنا منه حنإل اخواننا ما
حنإل ألن سنا وننظر إل أنه يضر صاكبه دننا وآخرة فاحلسود ال يسود ،وأن احلاسد حيل به ضإل الرب
وسخطه ألنه ال يرضي بمضائه لعبده فنإره قسمة هللا أعاذان هللا منه.

