احذروا احلسد

إهداء
أهدي هذا الكتاب (احذروا احلسد) لكل مسلم ومسلمة
راجياً من هللا يل وهلم السالمة من الزلل
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كلمة للناشر
احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم والصالة والسالم على النيب الكرمي
حممد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعني .
أما بعد :
فهذه الطبعة اجلدددة لكتاب احذروا احلسد لضييلة اليي :عيسى بن
إبراهيم الدردودش  ،وذلك لنضاد الكمية السابقة .
جرى طبعه للمرة الثانية على نضقة فاعل خري أجرى هذه الطبعة وقضاً يف
سبيل هللا له ولوالدده فنسأل هللا أن أيجر املؤلف واملنضق.

الناشر
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دعاء
إهلي إن كانت ذنوبنا قد أخافتنا من عقابك فإن حسن الظن قد أطمعنا
يف ثوابك فإن عضوت فمن أوىل منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك
هنالك.
إهلي إن كنت ال ترحم إال اجملتهددن فمن للمصردن وإن كنت ال تقبل إال
املخلصني فمن للمخلطني وإن كنت ال تكرم إال احملسنني فمن للمسيئني؟
إهلي ما أعظم حسريت أذكر غريي وأان الغافل!

إهلي إذا أان دللت السالكني عليك فوصلوا إبذنك مث حبسن موعظيت إليك
أتراك تقبل املدلول وترد الدليل فيا رب أسألك بنور وجهك أن ترزقين
خالصا لوجهك الكرمي
اإلخالص وحسن القصد وأن جتعل عملي هذا
ً
آمني.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ونستغضره ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور
أنضسنا ومن سيئات أعمالنا ،من دهده هللا فال ميل له ،ومن ديلل فال
حممدا
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شردك له وأشهد أن ً
عبده ورسوله.

َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
اَّللا اح َّق تُ اقاتِِه اواَل َتاُوتُ َّن إََِّل اوأانْ تُ ْم
ين ا
{ اَي أايُّ اها الذ ا
ُم ْسلِ ُمو ان} [آل عمران.]102 :
س وِ
ِ
َّ ِ
اح ادةٍ او اخلا اق
َّاس اتَّ ُقوا اربَّ ُك ُم الذي اخلا اق ُك ْم م ْن نا ْف ٍ ا
{ اَي أايُّ اها الن ُ
ِ
ث ِم ْن هما ِرج ااَل اكثِريا ونِساء واتَّ ُقوا َّ َّ ِ
اءلُو ان
م ْن اها ازْو اج اها اوبا َّ ُ ا ا
ا ا ااا
سا
اَّللا الذي تا ا
ِ
ام إِ َّن َّ
اَّللا اكا ان اعلاْي ُك ْم ارقِيباا} [النساء.]1 :
بِه او ْاْل ْار اح ا

ِ
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
صلِ ْح
اَّللا اوقُولُوا قا ْواَل اسدي ادا يُ ْ
ين ا
{ اَي أايُّ اها الذ ا
أا ْع امالا ُك ْم اوياغْ ِف ْر لا ُك ْم ذُنُوبا ُك ْم اوام ْن يُ ِط ِع َّ
اَّللا اوار ُسولاهُ فا اق ْد فا ااز
ِ
يما} [األحزاب.]71 ،70 :
اعظ ا
أما بعد  :فإن أصدق احلددث كتاب هللا ،وخري اهلدي هدي حممد ،
وشر األمور حمداثهتا وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف
النار.
فإن كل من أخلص يف ددنه هلل جيد نضسه مرتبطًا ابلكتاب والسنة
وصاحب السنة هو الذي بواسطته جاء التيردع اإلهلي بيقيه القرآن
لا ُك ْم
فا ْوازا
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والسنة ،وهلذا فمن نعمة هللا علينا أن رزقنا اإلسالم ،وجعلنا من أهله

وعلمنا القرآن والسنة ،وهذه نعمة عظيمة {وإِ ْن تاع ُّدوا نِعمةا َِّ
اَّلل اَل
ا ُ
ْا

وها} وكتايب هذا« :احذروا احلسد» أردت فيه بيان ماذا دنبغي
ص ا
ُُتْ ُ
على املسلم من البعد جتاه هذا الخلق الرديء والطبع السقيم ،وماذا عليه
عمال
حسدا لآلخردن وكيف درده ً
أن دعمل جتاه نضسه حني جيد فيها ً
ابلكتاب والسنة .فاحلسد دظهر من ضعف اإلميان ،وضعف وازع الخري،
وضيق العطن ،والبخل على خلق هللا ،فصاحبه صاحب خلق لئيم ،وهو
رزدة من الرزااي ،وبلية من البالاي ،وشر كبري ،قال هللا تعاىل{ :أ ْام
ضلِ ِه فا اق ْد آتاي نا ا ِ ِ
آَت ُه ُم َّ
يم
اَّللُ ِم ْن فا ْ
َّاس اعلاى اما ا
ْا
س ُدو ان الن ا
آل إبْ اراه ا
اَْي ُ
ِ
ِ
يما} [النساء.]54 :
اب اوا ْحلِ ْك امةا اوآتا ْي نا ُ
الْكتا ا
اه ْم ُم ْل اكا اعظ ا

فاإلخوة اإلميانية حتتم على كل مسلم أن درتفع عن اإلساءة ألخيه املسلم
حينما دراه قد فاقه يف علم أو جتارة أو صناعة أو ثناء وحنو ذلك لكن
ليس من املانع أن أن جيتهد هذه يف بذل اجلهد للوصول إىل ما وصل إليه
غريه مع احرتام من دنافسه مع صضاء السردرة وصضاء العالقة وهذا تنافس
يف حمله ومن امليروع ألن يف النتيجة مصاحل عامة دعا إليها اإلسالم.
قال رسول هللا  عن احلسدَ« :ل جيتمعان يف قلب عبد :اإلميان

واحلسد» [رواه النسائي] ..وهللا تعاىل أسأله التوفيق والسداد.
املؤلف

عيسى بن إبراهيم الدريويش
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تعريف احلسد
قال العالمة أمحد بن حممد املقري يف كتابه «املصباح املنري»« :حسد:
حسدا بضتح السني أكثر من سكوهنا
حسدته على النعمة وحسدته النعمة ً
دتعدى إىل الثاين بنضسه وابحلرف إذا كرهتها عنده ومتنيت زواهلا عنه ،وأما
احلسد على اليجاعة وحنو ذلك فهو الغبطة ،ومنه معىن التعجب ،وليس
فيه متين زوال ذلك عن احملسود فإن متناه فهو القسم األول وهو حرام».
وقال زدن الددن حممد عن أيب بكر الرازي يف كتابه «خمتار الصحاح»:
«احلسد أن تتمىن زوال نعمة احملسود إليك».
حسدا بضتحتني وحساده
وقال األخضش« :وبعيهم دقول حيسده ابلكسر ً
وحسده على الييء وحسده الييء مبعىن :وحتاسد القوم وقوم حسدة».
قال ابن رجب -رمحه هللا« : -واحلسد مركوز يف طباع البير وهو أن
اإلنسان دكره أن دضوقه أحد من جنسه يف شيء من الضيائل مث دنقسم
الناس بعد هذا إىل أقسام منهم من دسعى يف زوال نعمة احملسود ابلبغي
عليه ابلقول وابلضعل مث منهم من دسعى يف نقل ذلك إىل نضسه ،ومنهم
من دسعى يف إزالة النعمة عن احملسود فقط من غري نقل إىل نضسه  ،وهو
شرمها وأخبثهما وهذا هو احلسد املذموم املنهي عنه ،قال هللا تعاىل:

ض ُكم علاى ب ع ٍ ِ
{واَل تاتامنَّوا ما فاضَّل َّ ِ
لرج ِ ِ
يب ِِمَّا
اَّللُ بِه با ْع ا ْ ا ا ْ
ض ل ِا
ا ا ْ ا
ال ناص ٌ
ا
ص ِ
ا ْكتاسبوا ولِلنِ ِ ِ
ضلِ ِه إِ َّن َّ
اسأالُوا َّ
اَّللا اكا ان
اَّللا ِم ْن فا ْ
س ْا
ْب او ْ
ساء نا ٌ
يب ِمَّا ا ْكتا ا
اُ ا ا
ٍ ِ
ِ
يما} [النساء.]32 :
ب ُك ِل اش ْيء اعل ا
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فاحلسد من أخالق نضس وضيعة ساقطة ليس فيها رغبة على الخري،
فلمهانتها حتسد اآلخردن الذدن دكتسبون الخري والضيائل واحملامد واملعايل،
فهو دتمىن زوال النعمة عن احملسود كما قال تعاىل { :اودُّوا ل ْاو تا ْك ُف ُرو ان

اك اما اك اف ُروا فا تا ُكونُو ان اس اواءا} [النساء.]89 :

فصاحب احلسد عدو للنعمة حمارب للخري ألنه دردد غريه كمثله يف
النقصان.
***
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كيف َيصل احلسد؟!
حيصل احلسد بني األقران واإلخوان واألقارب والعام والخاص لوجود
األسباب الداعية إىل احلسد.
دقول أبو حامد -رمحه هللا« : -اعلم أن احلسد إمنا دكثر بني قوم تكثر
بينهم األسباب الداعية إىل احلسد ،وهذه األسباب إمنا تكثر بني أقوام
جتمعهم روابط جيتمعون بسببها يف جمالس املخاطبات ودتواردون على
األغراض ،فإذا خالف واحد منهم صاحبه يف غرض من األغراض نضر
طبعه عنه وثبت احلق يف قلبه فعند ذلك دردد أن دستحقره ودتكرب عليه
ودكافئه على خمالضته لغرضه ودكره متكنه من النعمة اليت توصله إىل
أغراضه ،وترتادف مجلة من هذه األسباب؛ إذ ال رابطة بني شخصني يف
بلدتني متنائيتني ،فال دكون بينهما حماسدة ،وكذلك يف حملتني ،نعم إن
جتاورا يف مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد توادداً على مقاصد
تتناقض فيها أغراضها فيثور من التناقض التنافر والتباغض ومنه تثور بقية
أسباب احلسد ولذلك نرى العامل حيسد العامل دون العابد ،والعابد حيسد
العابد دون العامل ،والتاجر حيسد التاجر بل اإلسكايف حيسد اإلسكايف وال
حيسد البزاز إال بسبب آخر سوى االجتماع يف احلرفة ،وحيسد الرجل
أخاه وابن عمه أكثر مما حيسد األجانب واملرأة حتسد ضرهتا وسردة زوجها
أكثر مما حتسد أم الزوج وابنته ،واليجاع حيسد اليجاع وال حيسد العامل
ألن مقصده أن دذكر ابليجاعة وديتهر هبا ،ودنضرد هبذه الخصلة.
وال دزامحه العامل على هذا الغرض وكذلك حيسد ِ
العامل العامل وال حيسد
اليجاع ،مث حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للضقيه والطبيب ألن
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التزاحم بينهم على مقصود واحد أخص ،فأصل هذه احملاسدات العداوة
وأصل العداوة التزاحم بينهما على غرض واحد فلذلك دكثر احلسد بينهما
نعوذ ابهلل من الخزي والبوار.
***
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أسباب ومظاهر احلسد
 -1العداوة والبغياء.
 -3التعزز.
 -5الخوف من فوات املقاصد.
 -6حب الرايسة وطلب اجلاه لنضسه.
 -7خبث النضس وشحها ابلخري لعباد هللا تعاىل.

 -2الكرب.
 -4التعجب.

* فالعداوة والبغضاء :من أشد أسباب احلسد فإن من أذاه شخص
بسبب من األسباب وخالضه يف غرض بوجه من الوجوه أبغيه قلبه
وغيب عليه ورس يف نضسه احلقد ،واحلقد دقتيي التيضي واالنتقام،
فإن عجز املبغض عن أن دتيضى بنضسه أحب أن دتيضى منه الزمان ورمبا
حييل ذلك على كرامة نضسه عند هللا تعاىل ،فمهما أصابت عدوه بلية فرح
هبا وظنها مكافأة له من جهة هللا على بغيه وأهنا ألجله ومهما أصابته
نعمة ساءه ذلك ألنه ضد مراده ،وهذا مما وصف هللا تعاىل الكضار به-

آمنَّا اوإِ اذا
أعين احلسد ابلعداوة -إذ قال هللا تعاىل { :اوإِ اذا لا ُقوُك ْم قاالُوا ا
ضوا علاي ُكم ْاْل ااَن ِمل ِمن الْغاي ِظ قُل موتُوا بِغاي ِظ ُكم إِ َّن َّ ِ
يم
ا ا ْ ْ ُ
اَّللا اعل ٌ
ْ ْ
اخلا ْوا اع ُّ ا ْ ُ
بِ اذ ِ
الص ُدوِر} [آل عمران.]119 :
ات ُّ
وقال هللا تعاىل{ :إِ ْن َتاْسس ُكم حسناةٌ تاس ْؤ ُهم وإِ ْن تُ ِ
ص ْب ُك ْم اسيِئاةٌ
اْ ْ اا ُ ْا
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ض ُّرُك ْم اك ْي ُد ُه ْم اش ْي ئاا إِ َّن َّ
اَّللا ِِباا
صِِبُوا اوتاتَّ ُقوا اَل يا ُ
يا ْف ار ُحوا ِِباا اوإِ ْن تا ْ
ط} [آل عمران.]120 :
يا ْع املُو ان ُُِمي ٌ
* أما التعزز :وهو أن دثقل عليه أن درتفع عليه غريه فإذا أصاب بعض
ماال خاف أن دتكرب عليه وهو ال دطيق تكربه،
علما أو ً
أمثاله والدة أو ً
وال تسمح نضسه ابحتمال صلضه وتضاخره عليه وليس من غرضه أن دتكرب
مثال ولكن ال درضى
بل غرضه أن ددفع كربه فإنه قد رضي مبساواته ً
ابلرتفع وهذا دقع فيه البعض من الناس هداهم هللا حيث أهنم دظهرون
حسدهم ملن فاقهم من أقراهنم وذلك ملرض يف قلوهبم.
قال شي اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا« : -احلسد مرض النضس وهو
مرض غالب فال خيلص منه إال القليل من الناس» .وهلذا قيل« :ما خال
جسد من حسد ،لكن اللئيم دبدده والكرمي خيضيه» .حىت قال رمحه هللا:
حسدا لغريه فعليه أن دستعمل معه التقوى والصرب
«فمن وجد يف نضسه ً
فيكره ذلك نضسه وكثري من الناس الذدن عندهم ددن ال دعتدون على
احملسود ».
* وأما الكِب :قال عنه وهو أن دكون يف طبعه أن دتكرب عليه ودستصغره
متكربا ومن التكرب
ولرمبا دتيرف إىل مساواته أو إىل أن درتضع عليه فيعود ً
كان حسد أكثر الكضار لرسول هللا  إذ قالوا« :كيف دتقدم علينا غالم

دتيم؟ وكيف نُطأطئ رؤوسنا» فقالوا كما حكاه هللا عنهم { :اوقاالُوا ل ْاواَل

نُ ِز ال اه اذا الْ ُق ْرآ ُن اعلاى ار ُج ٍل ِم ان الْ اق ْرياتا ْ ِ
ْي اع ِظ ٍيم} .فجاءت اآلايت ابلرد
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شتا ُه ْم ِيف
س ْمناا با ْي نا ُه ْم ام ِعي ا
عليهم{ :أ ُاه ْم يا ْق ِس ُمو ان ار ْْحاةا اربِ ا
ك اَْن ُن قا ا
ض ادرج ٍ
ا ْحلايااةِ ُّ
ات} [الزخرف،31 :
الدنْ ياا اوارفا ْعناا با ْع ا
ض ُه ْم فا ْو اق با ْع ٍ ا ا
.]32
* وأما التعجب :كما أخرب هللا تعاىل عن األمم السالضة إذ قالوا { :اما

ش اريْ ِن ِمثْلِناا}.
ش ٌر ِمثْ لُناا} وقالوا{ :أانُ ْؤِم ُن لِبا ا
أانْ تُ ْم إََِّل با ا

فتعجبوا أن دضوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من هللا تعاىل بير مثلهم
جزعا أن دضيل عليهم من هو مثلهم
فحسدوهم وأحبوا زوال النبوة عنهم ً
يف الخلقة وهلذا نرى بعض احلساد دتمىن زوال النعمة عن احملسود وما ذاك
إال ألهنم تعجبوا من رؤدة احملسود يف مال أو جاه أو علم أو خري نعوذ
ابهلل من الخذالن.
من

دراه

مظلوًما

إن احلسود الظلوم يف كرب

خياله

ذا نضس دائم على نضس

مكتوما
دظهر منها ما كان
ً

* وأما اخلوف من فوت املقاصد:
وذلك خيتص مبتزامحني على مقصود واحد ،فإن كان واحد حيسد صاحبه
عوان له يف اإلنضراد مبقصوده ،ومن هذا اجلنس
يف كل نعمة تكون ً
حتاسدات اليرات يف التزاحم على مقاصد الزوجية ،وحتاسد اإلخوة يف
التزاحم على نيل املنزلة يف قلب األبودن للتوصل إىل مقاصد الكرامة
واملال ،وكذلك حتاسد التلميذدن ألستاذ واحد على نيل املرتبة من قلب
األستاذ ،وحتاسد ندماء امللك وخواصه يف نيل املنزلة من قلبه للتوصل به

احذروا احلسد
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إىل املال واجلاه ،وكذلك حتاسد الواعظ ْني املتزامحني على أهل بلدة واحدة
إذا كان غرضهما نيل املال ابلقبول عندهم ،وكذلك حتاسد العاملني
املتزامحني على طائضة من املتضقهة حمصوردن إذ دطلب كل واحد منزلة يف
قلوهبم للتوصل إىل أغراض له.
وعند هذا أتسف حلال البغض حيث ارتبطت مهتهم ابلدنيا  ،فنافسوا
أقراهنم فيها ،فوقعوا يف حسدهم نعوذ ابهلل من الخذالن.
قال ابن املعتز -رمحه هللا:-
قاتله
صربك
فإن
اصرب على كيد احلسود
فالنار

أتكل

بعيها

إن

مل

جتد

ما

أتكله

قال معاودة « :ليس يف خصال الير أعدل من احلسد دقتل احلاسد
قبل أن دصل إىل احملسود».

إن

* وأما الرَيسة وطلب اجلاه لنفسه :من غري توصل إىل مقصود وذلك
كالرجل الذي دردد أن دكون عدمي النظر يف فن من الضنون إذ غلب عليه
حب الثناء واستضزه الضرح مبا ميدح به من أنه واحد الدهر وفردد العصر يف
فنه وأنه ال نظري له فإنه لو مسع بنظري له يف أقصى العامل لساءه ذلك
وأحب موته أو زوال النعمة عنه قلت دقع يف هذا من ساقته نضسه الرددئة
وخلقه الذميم لإلضرار ابآلخردن من األقران ليدة األسى على الخريات
اليت وهبهم هللا إايها.
قبلي من الناس أهل الضيل قد ُحسدوا
حيسدوين فإين غري الئمهم

فدام يل وهلم وما يب وما هبم

ومـ ـ ـات أكثران غي ـ ـظًا ب ـما د ـجـ ـد

احذروا احلسد

15

*وأما خبث النفس وشحها ابخلري لعباد هللا تعاىل  :فإنك جتد من ال
ديتغل برايسة وال تكرب وال طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد
من عباد هللا فيما أنعم هللا به عليه ديق عليه وإذا وصف له اضطراب
أبدا
أمور الناس وإدابرهم وفوات مقاصدهم وتنغص عييهم فرح به فهو ً
حيب اإلدابر لغريه ودبخل على عباده كأهنم أيخذون ذلك من ملكه
وخزانته .قلت :وهذا دقع فيه بعض الناس الذدن مرضت قلوهبم حيث
وحرجا وكراهية على النعمة اليت أنعم هللا هبا على غريهم
دتأملون ضي ًقا
ً
فتحدث عندهم الرغبة يف زوال النعمة من احملسود ودتمنون ذلك ودسعون
إلزالتها .هكذا ذكر.
قال حممد الوراق -رمحه هللا:-
إال احلسود فإنه أعياين
أعطيت كل الناس من نضسي الرضا
ما إن يل ذنبًا إليه علمته
وأىب فما درضيه إال ذليت

إال

تظاهر

نعمة

الرمحن

وذهاب أموايل وقطع لساين

قال بعض احلكماء« :ما أحمق لإلميان ،وال أهتك للسرت من احلسد وذلك
أن احلاسد معاند لكم هللا ابغ على عباده عات على ربه دعد نعم هللا
غريا وعدل قيائه حي ًضا .للناس حال وله حال ليس دهدأ ليله
ً
نقما ومزدده ً
وال دنام جيعه وال دنضعه عييه حمتقر لنعم هللا عليه متسخط ما جرت به
أقداره ال دربد غليله وال تؤمن غوائله إن ساملته وترك وإن وصلته قطعك
وإن صرمته سبقك».
***
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آفات احلاسد
اعلم أن للحاسد آفات عدددة منها:
اْلوىل :إفساده الطاعة واحلسنة.

الثانية :اإلفياء إىل فعل املعاصي واآلاثم واألضرار ابآلخردن.
الثالثة :التعب واهلم واحلسرات.

الرابعة :االعرتاض على القياء.
اخلامسة :احنطاط منزلته.

السادسة :بغض ومقت الخلق له.

السابعة :احلرمان والخذالن.
الثامنة :عمى القلب.

التاسعة :دخول النار.
اآلفة اْلوىل :إفساد الطاعة واحلسنة:
فإن احلسد أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب ،وفيه إسخاط هللا
تعاىل عليه وذلك يف معارضته واكتساب األوزار يف املخالضة فاحلاسد ليس
راض فيما قيى هللا.
وجاء يف احلددث الذي رواه ابن ماجه عن أنس  أن رسول هللا 
قال« :احلسد أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب ،والصدقة تطفئ
اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ،والصالة نور املؤمن ،والصيام جنة من

النار» [وهذا فيه ضعف ألن فيه عيسى بن عيسى وهو ضعيف].
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روى اإلمام البزار إبسناد جيد والبيهقي وغريمها عن الزبري  أن رسول
هللا  قال« :دب إليكم داء اْلمم قبلكم احلسد والبغضاء .والبغضاء
هي احلالقة أما إين َل أقول ُتلق الشعر ،ولكن ُتلق الدين».

اآلفة الثانية :اإلفضاء إىل فعل املعاصي واإلضرار ابآلخرين:
مما الشك فيه أن احلسد طردق دوصل إىل فعل كل قبيح ألنه أول ذنب
عصي هللا به يف السماء دعين حسد إبليس الرجيم أليب البير آدم ،
وأول ذنب عصي هللا به يف األرض دعين حسد ابن آدم ألخيه حىت قتله،
فتأمل كيف أوصله احلسد إىل القتل فهو قد دوصل صاحبه إىل اليرب
واليتم والسب والطعن ولرمبا التعدي على األنضس واألرواح واألموال
واهلمز والغمز واللمز وارتكاب اآلاثم واملنكرات ألن صاحب احلسد نضسه
رددئة.
مظلوما
خياله من دراه
إن احلسود لظلوم يف كرب
ً
ذا نضس دائم على نضس

مكتوما
دظهر منها ما كان
ً

قال اإلمام املاوردي -رمحه هللا« :-لو مل دكن من ذم احلسد إال أنه خلق
دينء دتوجه حنو األكضاء واألقارب وخيتص ابملخالط واملصاحب لكانت
مغنما فكيف وهو ابلنضس مير وعلى
النزاهة عنه ً
كرما والسالمة منه ً
الخصم مصر حىت رمبا أفيى بصاحبه إىل التلف من غري نكادة يف عدو
وال إضرار مبحسود».
وقيل :من عالمات احلاسد :أن دتملق إذا شهد ،ودغتاب إذا غاب،
وديمت ابملصيبة إذا نزلت ..وأنيدوا:

احذروا احلسد
كل العداوة ترجى إماتتها
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إال عداوة من عاداك من حسد

اآلفة الثالثة :التعب واهلم واحلسرات:
دع احلسود وما دلقاه من كمده

كضاك منه هليب النار يف جسده

إن ملت ذا حسد نضست كربته

وإن سكت فقد عذبته بيده

قال األصمعي« :مسعت أعرابيًا دقول :ما رأدت ظاملا أشبه مبظلوم من
ً
احلاسد .حزن الزم ،ونضس دائم ،وعقل هائم ،وحسرة ال تنقيي».
قال بعض احلكماء« :دكضيك من احلاسد أنه دغتم يف وقت سرورك».
وقال بعيهم« :غم احلاسد ال دنقطع ،وقلبه ال دسرتدح ،ونضسه ال
تطمئن ،واثئرته ال تسكن ،ومصيبته ال ُجيرب فيها ،وعمله ال درضى به أحد
وال دقره عليه إال خبيث مثله ،وربه ساخط عليه ،وال ترى احلاسد إال كئيبًا
حزدنًا».
اآلفة الرابعة :اَلعرتاض على قضاء هللا:
ومعىن هذا كأن احلاسد دقول :اي رب أان أوىل منه ابلنعمة .إذ ليس درى
أهال.
قياء هللا ً
عدال وال النعمة من الناس ً
قال عبد هللا بن املعتز« :احلاسد مغتاظ على من ال ذنب له ،خبيل مبا ال
ميلكه ،طالب ما ال جيده».
معارضا
وهلذا حاسد النعمة ال درضيه إال زواهلا ،إذا رأدته وجدته حزدنًا
ً
لقياء هللا وقدره ،حيب الير ولو بيده لسلب النعمة من أخيه ،وجلعله
وجاهال بعد العلم.
وذليال بعد العز ،وأميًا بعد املعرفة،
ً
فقريا بعد الغىنً ،
ً

احذروا احلسد

19

هكذا دسعى احلاسدون ،ولكن هللا خيتص برمحته من دياء.
وجاء يف احلددث القدسي« :احلاسد عدو لنعميت متسخط لقضائي غري

راض بقسميت اليت قسمت بْي عبادي».
وهلل در القائل:
فيما
سلم لربك اي حسود وال تكن

دردد

هللا

ابملعرتض

فالرزق مقسوم وما من موسر

أو معسر إال أبمر قد ميى

وإذا أفاض هللا نعمته على

عبد فأول ما تياء وفوض

واعلم أبن هللا عدل حكمه

سيان إن غيب احلسود وإن رضى

قال منصور الضقيه:
حاسدا
أال قل ملن ظل يل
ً
أسأت على هللا يف حكمه

أتدري من أسأت األدب
إذا أنت مل ترض يل ما وهب

فاحلسد دود لو أصبح أصحاب النعم حمرومني ودتيضى ودتمىن لو أضحوا
ال مكان هلم ميرددن وحمرومني وهذا من دالئل الصغار وتعمق الغل يف
النضوس املردية ابحلسد فالكثري من أصحاب النضوس املردية هبذا الداء ال
دسرتحيون إال إذا أفسدوا .نعوذ ابهلل أن نكون سببًا يف شقاء أحد من
عباده املسلمني.

احذروا احلسد
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اآلفة اخلامسة والسادسة :اَنطاط منزلته وبغضه ومقت اخللق له:
ال شك أن احلاسد إذا أبغيه الناس ألجل أذاه وحسده احنطت منزلته
نيازا دكرهونه وال أيلضونه ألن الطباع البيردة حتب
بني الناس ،فصار ً
وأتلف من حيسن إليها وتكره من دسيء إليها واحلسد من أشد اإلساءات
وهلذا حيصل النضور بينه وبني الخلق ألنه شارك إبليس وعامة الكضار يف
رغبتهم للمؤمنني البالاي ،وزوال النعم وهذه خبائث يف النضوس متحو
احلسنات كما ميحو الليل النهار.
ذكر ابن أيب الدنيا قال« :بلغين عن عمر بن ذر رمحه هللا أنه قال :اللهم
من أرادان بير فكضناه أبي حكميك شئت ،إما بتوبة وإما براحة».
اآلفة السابعة :احلرمان واخلذَلن:
وهذا من البالء أن حيرم اإلنسان الخري وخيذل يف نضسه وحاجته.
فاحلاسد هذا لباسه فهو حمروم من طمأنينة القلب وخمذول من غريه كلما
سار سقط .هضواته متعددة .حيرق نضسه ودعذب قلبه.
قال احلسن علي بن حممد املاوردي  -رمحه هللا -عن احلاسد« :صدته
اليهوة عن مراشده ،وأضله احلرمان عن مقاصده ،فانقاد للطبع اللئيم،
وغلب عليه الخُلُق الذميم ،حىت ظهر حسده واشتد كمده» .فنعوذ ابهلل
من احلرمان واملقت والخذالن.
قال حممد الوراق:
أعياين
فإنه
احلسود
إال
أعطيت كل الناس من نضسي الرضا
ما

إن

يل

ذنبًا

إال

علمته

إال

تظاهر

نعمة

الرمحن

احذروا احلسد
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إال

ذليت

وذهاب

أموايل

وقطع

لساين

اآلفة الثامنة :عمى القلب:
احلسد والبصرية ضدان ال جيتمعان يف قلب كما ال جيتمع املاء والنار.
فالقلب دستنري ابإلميان والطاعات ،ومع احلسد دظلم القلب ودقسوا فيأىب
صاحبه إال اجلهر ابلسوء والتنكر للمعروف.
قال سليمان التيمي -رمحه هللا« :-احلسد ديعف اليقني ودسهر العني
ودكثر اهلم».
دقول ابن القيم رمحه هللا:
«ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن هللا».
* خلقت النار إلذابة القلوب القاسية.
* أبعد القول من هللا القلب القاسي.
* إذا قسا القلب قحطت العني.
* من أراد صضاء قلبه فليؤثر هللا على شهواته.
* القلوب املتعلقة ابليهوات حمجوبة عن هللا بقدر تعلقها هبا فالقلوب
آنية هللا يف أرضه فأحبها إليها أرقها وأصلبها وأصضاها.
فاحلسد طبع خبيث فكم رابطة قطعها ،وكم من حمبة مزقها ،وكم قلوب
أظلمها وأقساها ،وهلذا عد العلماء احلسد من الضواحش الباطنة ،نعوذ
ابهلل من اإلمث ما ظهر منه وما بطن.
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اآلفة التاسعة :دخول النار:
إن من الدالئل على وخامة احلسد وسوء هنادته قال هللا تعاىل{ :أ ْام
ضلِ ِه فا اق ْد آتاي ناا ا ِ ِ
آَت ُه ُم َّ
يم
اَّللُ ِم ْن فا ْ
َّاس اعلاى اما ا
ْ
س ُدو ان الن ا
آل إبْ اراه ا
اَْي ُ
ِ
ِ
ِ
آم ان بِ ِه اوِم ْن ُه ْم
اب اوا ْحلِ ْك امةا اوآتا ْي نا ُ
الْكتا ا
يما * فام ْن ُه ْم ام ْن ا
اه ْم ُم ْل اكا اعظ ا
من ص َّد اع ْنهُ واك افى ِِبهن ِ
ريا} [النساء.]55 :54 :
اْ ا
َّم اسع ا
اا ا
ا
فقوله{ :واك افى ِِبهن ِ
انرا مسعورة دعذبون هبا هذا إن مل تقع
َّم اسع ا
اا ا
ا
ريا} ً
عليهم العقوبة فقد كضاهم ما أعد هلم من عذاب جهنم وسعريها.

وقال رسول هللا َ« :ل يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من

كِب».
واحلسد من الكرب وددننا مينع الكرب والتعرض للناس ابألذى.

َّ ِ
ْي والْم ْؤِمنا ِ
ِِ
ات بِغا ِْري اما
ين يُ ْؤذُو ان ال ُْم ْؤمن ا ا ُ
وقد قال هللا تعاىل { :اوالذ ا

ِ
احتا املُوا بُ ْهتا ااَن اوإِ ْْثاا ُمبِيناا} [األحزاب.]58 :
سبُوا فا اقد ْ
ا ْكتا ا

ومع هذا إن اتب احلاسد وترك أذا فإن هللا وعد أبن من اتب إليه اتب
عليه ،ولعل مبا ذكرت من آفات احلاسد وأضراره ما ددعوه إىل االنكضاف
عن احلسد وتطهري النضس منه.
***
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اَلستشهاد على سوء احلسد
ض ُك ْم اعلاى با ْع ٍ
َّل َّ
ض
اَّللُ بِ ِه با ْع ا
قال هللا تعاىل { :اواَل تاتا امن َّْوا اما فاض ا
ص ِ
ِ
صيب ِِمَّا ا ْكتاسبوا ولِلنِ ِ ِ
لرج ِ ِ
اسأالُوا َّ
اَّللا ِم ْن
س ْا
ْب او ْ
ل ِا
ساء نا ٌ
ال نا ٌ
يب ِمَّا ا ْكتا ا
اُ ا ا
ٍ ِ
ِ
ضلِ ِه إِ َّن َّ
يما} [النساء.]32 :
فا ْ
اَّللا اكا ان ب ُك ِل اش ْيء اعل ا
ض ُه ْم بِبا ْع ٍ
ض لِيا ُقولُوا أ ااه ُؤاَل ِء ام َّن َّ
ك فا تا نَّا با ْع ا
وقال هللا تعاىل { :اواك اذلِ ا
اَّللُ
اَّلل ِِبا ْعلام ِاب َّ ِ
ِ ِ ِ
ين} [األنعام.]53 :
لشاك ِر ا
س َُّ ا
اعلاْيه ْم م ْن با ْينناا أال ْاي ا
ك إِ اىل ما مت ِ
اجا ِم ْن ُه ْم اواَل
وقال هللا تعاىل { :اَل َتاُ َّد َّن اع ْي نا ْي ا
ا ا ْ
َّعناا بِه أا ْزاو ا
ك لِل ِ
ْي} [احلجر.]88 :
اُتْ از ْن اعلاْي ِه ْم اوا ْخ ِف ْ
ْم ْؤمنِ ا
ض اجنا ا
اح ا ُ
ك إِ اىل ما مت ِ
اجا ِم ْن ُه ْم از ْه ارةا
وقال هللا تعاىل { :اواَل َتاُ َّد َّن اع ْي نا ْي ا ا ا ْ
َّعناا بِه أا ْزاو ا
ا ْحلايااةِ ُّ
ك اخ ْي ٌر اوأابْ اقى}[طه.]131 :
الدنْ ياا لِنا ْفتِنا ُه ْم فِ ِيه اوِر ْز ُق اربِ ا
ِ
ٍِِ
س اد} [الضلق.]5 :
وقال هللا تعاىل { :اوم ْن اش ِر احاسد إذاا اح ا

وقال هللا تعاىل{ :و َّد اكثِري ِمن أ ْاه ِل ال ِ
ْكتا ِ
اب ل ْاو يا ُردُّونا ُك ْم ِم ْن با ْع ِد
ٌ ْ
ا
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْي اهلُ ُم ا ْحلا ُّق}
س ادا م ْن ع ْند أانْ ُفس ِه ْم م ْن با ْعد اما تابا َّ ا
إمياان ُك ْم ُك َّف اارا اح ا
[البقرة.]109 :
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آَت ُه ُم َّ
ضلِ ِه فا اق ْد
اَّللُ ِم ْن فا ْ
َّاس اعلاى اما ا
س ُدو ان الن ا
وقال هللا تعاىل{ :أ ْام اَْي ُ

ِ
آتاي ناا ا ِ ِ
ِ
يما} [النساء:
اب اوا ْحلِ ْك امةا اوآتا ْي نا ُ
ْ
يم الْكتا ا
اه ْم ُم ْل اكا عاظ ا
آل إبْ اراه ا
.]54
***
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التفسري املوجز هلذه اآلَيت
ض ُك ْم اعلاى با ْع ٍ
َّل َّ
ض
اَّللُ بِ ِه با ْع ا
قال هللا تعاىل { :اواَل تاتا امن َّْوا اما فاض ا
ص ِ
ِ
صيب ِِمَّا ا ْكتاسبوا ولِلنِ ِ ِ
لرج ِ ِ
اسأالُوا َّ
اَّللا ِم ْن
س ْا
ْب او ْ
ل ِا
ساء نا ٌ
ال نا ٌ
يب ِمَّا ا ْكتا ا
اُ ا ا
ٍ ِ
ِ
ضلِ ِه إِ َّن َّ
يما} [النساء.]32 :
فا ْ
اَّللا اكا ان ب ُك ِل اش ْيء اعل ا
* التفسري املوجز هلذه اآلية:

ض ُك ْم اعلاى با ْع ٍ
َّل َّ
ض}.
اَّللُ بِ ِه با ْع ا
قال هللا تعاىل { :اواَل تاتا امن َّْوا اما فاض ا
قال الطربي رمحه هللا« :وال تتمنوا ما فيل هللا به بعيكم على بعض من
منازل الضيل ودرجات الخري ولريضى أحدكم مبا قسم هللا له» أ هـ.

ِ
صيب ِِمَّا ا ْكتاسبوا ولِلنِ ِ ِ
لرج ِ ِ
يب ِِمَّا
وقوله تعاىل { :ل ِ ا
ساء ناص ٌ
ال نا ٌ
اُ ا ا

ْب}.
س ْا
ا ْكتا ا

للرجال نصيب من ثواب هللا وعقابه مما اكتسبوا من خري أو شر وللنساء
نصيب مثل ذلك.

اسأالُوا َّ
ضلِ ِه} أي اسألوا هللا توفيقه
اَّللا ِم ْن فا ْ
قال هللا تعاىل { :او ْ

ٍ ِ
ِ
ومعونته على ما درضيه {إِ َّن َّ
عليما مبا
يما}
اَّللا اكا ان ب ُك ِل اش ْيء اعل ا
ً
دصلح العباد فيما قسم هلم من خري فسلموا األمر إليه ورضوا بقيائه.

ض ُه ْم بِبا ْع ٍ
ض لِيا ُقولُوا أ ااه ُؤاَل ِء ام َّن َّ
ك فا تا نَّا با ْع ا
قال هللا تعاىل { :اواك اذلِ ا
اَّللُ
اعلاْي ِه ْم ِم ْن با ْينِناا}.
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قال القرطيب رمحه هللا« :إن املعىن أُخترب األغنياء ابلضقراء».
وقال الطربي رمحه هللا تعاىل« :أي ابتلينا واختربان بعض الناس ابلغىن
والضقر ،والقوة واليعف ،والعز والذل ،واهلدى واليالل ،كي دقول من
أضله هللا وأعماه عن سبيل احلق أهؤالء تضيل هللا عليهم من دوننا
ابهلدى والرشاد وهم فقراء ضعضاء وحنن أغنياء أقوايء قالوا ذلك استهزاء
وسخردة».
ك إِ اىل ما مت ِ
اجا ِم ْن ُه ْم اواَل اُتْ از ْن
قال هللا تعاىل { :اَل َتاُ َّد َّن اع ْي نا ْي ا ا ا ْ
َّعناا بِه أا ْزاو ا

اعلاْي ِه ْم}.

متاعا
قال الطربي رمحه هللا عند تضسري هذه اآلدة« :ال تتمنني ما جعلنا ً
عذااب غليظًا ،وال حتزن
لألغنياء الكضار زدنة هذه الدنيا فإن من ورائهم ً
على ما متعوا به فإن لك يف اآلخرة ما هو خري منه».

ك إِ اىل ما مت ِ
اجا ِم ْن ُه ْم از ْه ارةا
قال هللا تعاىل { :اواَل َتاُ َّد َّن اع ْي نا ْي ا
ا ا ْ
َّعناا بِه أا ْزاو ا
ا ْحلايااةِ ُّ
ك اخ ْي ٌر اوأابْ اقى}.
الدنْ ياا لِنا ْفتِنا ُه ْم فِ ِيه اوِر ْز ُق اربِ ا
قال الطربي رمحه هللا« :وال متدن :أي ال تنظر».

{إِ اىل ما مت ِ
اجا ِم ْن ُه ْم} :اي ما جعلنا ألصناف هؤالء
ا ا ْ
َّعناا بِه أا ْزاو ا
املعرضني من آايت رهبم { از ْه ارةا ا ْحلايااةِ ُّ
الدنْ ياا} متعة يف حياهتم الدنيا
دتمتعون بزهرهتا ونيرهتا{ .لِنا ْفتِنا ُه ْم فِ ِيه} لنختربهم يف ذلك.
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ك اخ ْي ٌر اوأابْ اقى} ورزق ربك خري مما متعناهم به وأدوم ألنه
{ اوِر ْز ُق اربِ ا
ال انقطاع له.
وقال هللا تعاىل{ :و َّد اكثِري ِمن أ ْاه ِل ال ِ
ْكتا ِ
اب ل ْاو يا ُردُّونا ُك ْم ِم ْن با ْع ِد
ٌ ْ
ا
ِ ِ
س ادا ِم ْن ِع ْن ِد أانْ ُف ِس ِه ْم}.
إمياان ُك ْم ُك َّف اارا اح ا
قال ابن كثري -رمحه هللا« :-حيذر هللا تعاىل عباده املؤمنني من سلوك
طردق الكضار وأهل الكتاب ودعلمهم بعداوهتم يف الباطن والظاهر وما هم
ميتملون عليه من احلسد للمؤمنني».
آَت ُه ُم َّ
ضلِ ِه}.
اَّللُ ِم ْن فا ْ
َّاس اعلاى اما ا
س ُدو ان الن ا
قال هللا تعاىل{ :أ ْام اَْي ُ

قال ابن كثري -رمحه هللا« :-دعين بذلك حسدهم للنيب  على ما رزقه
هللا من النبوة العظيمة ،ومنعهم من تصددقه إايه حسدهم لكونه من
العرب وليس من بين إسرائيل وهذا فيه إشارة إىل ذم احلسد».
ِ
ٍِِ
س اد}.
قال هللا تعاىل { :اوم ْن اش ِر احاسد إذاا اح ا

قال املضسرون« :أي من شر كل حاسد إذا حسد غريه».
قال اليوكاين -رمحه هللا« :-ومعىن إذا حسد أي :إذا أظهر ما يف نضسه
من احلسد وعمل مبقتياه ومحله احلسد على إدقاع الير ابحملسود».
قال عمر بن عبد العزدز -رمحه هللا« :-مل أر ظاملا أشبه ابملظلوم من
ً
حاسد».
اي ظاملا وكأنه مظلوم
قل للحسود إذا تنضس طعنة
ً
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الدليل من السنة على ذم احلسد
* عن أيب هردرة  أن رسول هللا  قال« :إَيكم والظن ،فإن الظن
أكذب احلديث ،وَل ُتسسوا ،وَل جتسسوا ،وَل تنافسوا ،وَل

إخواَن كما أمركم
ُتاسدوا ،وَل تباغضوا ،وَل تدابروا ،وكونوا عباد هللا
ا

ربكم .املسلم أخو املسلم؛ َل يظلمه ،وَل خيذله ،وَل َيقره .التقوى

ههنا ،التقوى ههنا  -وأشار إىل صدره -حبسب امرئ من الشر أن
َيقر أخاه املسلم .كل املسلم على املسلم حرام؛ دمه وعرضه وماله»
[ذكره املنذري رمحه هللا يف الرتغيب .وقال :رواه مالك والبخاري ومسلم].
* وروى ابن ماجه إيسناد صحيح .عن عبد هللا بن عمرو -رضي هللا

عنهما -قال :قيل :اي رسول هللا ،أي الناس أفيل؟ قال« :كل خمموم
القلب صدوق اللسان» قالوا :صدوق اللسان نعرفه ،فما خمموم القلب؟
قال« :التقي النقي َل إمث فيه وَل بغي وَل غل وَل حسد».
* وروى ابن ماجه عن أيب الزاند عن أنس  أن رسول هللا  قال:

«احلسد أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب ،والصدقة تطفئ

اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ،والصالة نور املؤمن ،والصيام جنة من

النار» [وفيه ضعف].

* وروى الطرباين عن ضمرة بن ثعلبة قال :قال رسول هللا َ« :ل

يزال الناس خبري ما مل يتحاسدوا» [قال املنذري رمحه هللا يف الرتغيب:
ورواته ثقات].
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* وأخرج عبد الرازق عن معمر بن إمساعيل بن أمية« :ثالث َل يسلم

منها أحد الطرية والظن واحلسد» قيل فما املخرج منها اي رسول هللا؟

قال« :إذا تطريت فال ترجع ،وإذا ظننت فال ُتقق ،وإذا حسدت فال

تبغ» [وذكره صاحب الضتح].

* وجاء يف كتاب «املثال» أليب اليي األصبهاين عن عطاء عن عبد هللا
بن عباس رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا « :إن ْلهل النعمة

حسادا فاحذروهم» [وفيه ضعف].
ا
***
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املؤمن َيب وليس حبسود
ِ ِ
اج ِر َّ ِ
ِ
ين أُ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِدَي ِرِه ْم اوأ ْام اواهلِِ ْم
ين الذ ا
قال هللا تعاىل{ :ل ْل ُف اق اراء ال ُْم اه ا
ض اال ِمن َِّ
ص ُرو ان َّ
ك ُه ُم
يا ْب تا غُو ان فا ْ
اَّلل اوِر ْ
اَّللا اوار ُسولاهُ أُولائِ ا
ض او ااَن اويا ْن ُ
ا
َّ ِ
َّ ِ
الدار و ِْ ِ ِ ِ
اج ار
اإلمياا ان م ْن قا ْبل ِه ْم َُيبُّو ان ام ْن اه ا
ين تابا َّوءُوا َّ ا ا
الصادقُو ان * اوالذ ا
ِ
اجةا ِِمَّا أُوتُوا اويُ ْؤثُِرو ان اعلاى أانْ ُف ِس ِه ْم
إِل ْاي ِه ْم اواَل اِجي ُدو ان ِيف ُ
ص ُدوِره ْم اح ا
ِِ
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو ان}
اصةٌ اوام ْن يُو اق ُش َّح نا ْف ِس ِه فاأُولائِ ا
ص ا
اول ْاو اكا ان ِب ْم اخ ا
[احلير.]9 ،8 :
أتمل (تبوءوا الدار واإلميان) واملراد األنصار تبوءوا مددنة رسول هللا 
فانيرحت صدورهم للمسلمني املهاجردن وصضت قلوهبم هلم فصاروا
دقدمون املهاجردن على أنضسهم حىت أن من كان عنده امرأاتن ترك عن
واحدة ليتزوجها من آخاه من املهاجردن.
ْحيَّةا ا ْجل ِ
َّ ِ
ِِ ِ ِ
اهلِيَّ ِة
ين اك اف ُروا ِيف قُلُوِب ُم ا ْحلاميَّةا ا ا
وقال هللا تعاىل{ :إِ ْذ اج اع ال الذ ا
ِ
ِِ
فاأانْ ز ال َّ ِ
ْي اوأال اْزام ُه ْم اكلِ امةا التَّ ْق اوى
اَّللُ اسكينا تاهُ اعلاى ار ُسوله او اعلاى ال ُْم ْؤمنِ ا
ا
ٍ ِ
اح َّق ِِباا وأ ْاهلا اها واكا ان َّ ِ
يما} [الضتح.]26 :
اواكانُوا أ ا
اَّللُ ب ُك ِل اش ْيء اعل ا
ا
ا
نالحظ أن هللا مدح املؤمنني مبا أنزل عليهم من السكينة والطمأنينة.

قال هللا تعاىل{ :وما تا ُكو ُن ِيف اشأ ٍْن وما تا ْت لُو ِم ْنهُ ِمن قُر ٍ
آن اواَل
اا
اا
ْ ْ
ودا إِ ْذ تُِفي ُ ِ ِ
ب اع ْن
تا ْع املُو ان ِم ْن اع ام ٍل إََِّل ُكنَّا اعلاْي ُك ْم ُش ُه ا
ضو ان فيه اواما يا ْع ُز ُ
ك ِم ْن ِمثْ اق ِ
ال ذا َّرةٍ ِيف ْاْل ْار ِ
الس ام ِاء اواَل
ض اواَل ِيف َّ
اربِ ا
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ك اواَل أا ْكبا ر إََِّل ِيف كِتا ٍ
اب ُمبِ ٍ
ْي} [دونس.]61 :
اصغا ار ِم ْن ذالِ ا
أْ
ا

جاء يف «الرتغيب والرتهيب»« :أي شيء ظنهم؟ أحيسبون أن ال جيازوا
عليه؛ وفيه إنذار العصاة وددخل احلسد يف ذلك».
وروى أمحد إبسناد على شرط البخاري ومسلم والنسائي عن أنس 
قال :بينا حنن عند النيب  إذ قال« :يطلع رجل من أهل اجلنة معلق

نعليه بشماله» فطلع رجل هبذه الصضة ،فسلم وجلس على القدم فلما
كان من الغد .قال رسول هللا  مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل
هيئته فلما كان اليوم الثالث قال مثل ذلك ،فلما قام رسول هللا  سار
معه عبد هللا بن عمرو وقال« :وقع بيين وبْي أيب كالم ،وأقسمت أن

َل أدخل عليه ثالث ليال فإذا رأيت أن تؤيين إليك ْلجل مييين

فعلت» .قال :نعم .قال :فكان عبد هللا بن عمرو بن العاص حيدث أنه
ابت عنده ليلة فلم دقم منها إال أنه إذا انم على فراشه ذكر هللا تعاىل وكربه
حىت دقوم مع الضجر فإذا توضأ أسبغ الوضوء وأمت الصالة مث أصبح وهو
مضطر قال :فرمقته ثالث ليال ال دزدد على ذلك غري أين ال أمسعه دقول
خريا ،فلما ميت الثالث وكدت أن أحقر عمله قلت له :إين مل دك
إال ً
بيين وبني أيب غيب وال هجرة ولكين مسعت رسول هللا  دقول يف
ثالث جمالس« :يطلع عليكم رجل من أهل اجلنة» فطلعت أنت فأردت
كثريا ،فما
أن آوي إليك حىت أنظر ما تعمل فأقتدي بك ،فلم أرك تعمل ً
الذي بلغ بك ما قال النيب ؟ قال« :ما هو إَل ما رأيت» .فانصرفت

عنه فدعاين حني وليت فقال« :ما هو إَل ما رأيت غري أين َل أجد يف
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شرا ْلحد من املسلمْي ،وَل أحسده على خري أعطاه هللا إَيه».
نفسي ًّ
قال :فقلت :هذا الذي بلغ بك ما قال رسول هللا .
قال ابن سعيد املغريب:
فإنه أدعى إىل هيبتك
حاسدا
أبدا
وال جتادل
ً
ً
عضة

مظهرا
وامش اهلودىن
ً
وافش التحيات إىل أهلها

وابغ رضا األعني عن هيبتك
الناس

ونبه

إىل

رتبتك

وأليب حسن التهامي:
إين ال أرحم حاسدي من حرما

ضمنت صدورهم من األوغار

نظروا صنيع هللا يب فعيوهنم

يف

النار

ال ذنب يل قد رمت كتم فيائلي

فكأمنا برق ـ ـ ـعت وجـ ـ ـ ـ ـه ن ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

فتطلعت

األستار

وسرتهتا

بتواضعي

جنة

أعناقها

وقلوهبم يف
تعلو

على

ومن الرجال معامل وجماهل

ومن النجوم غوامض ودراري

والناس ميتهون يف إدرادهم

وتضاضل األقوام يف اإلصدار

عمري لقد أوطأهتم طرق العال

فعموا فلم دقضوا على آاثري

وقال املتنيب:
وهبنين قلت هذا الصبح ليل

أدعمى الظاملون عن اليياء

تطيع احلاسددن وأنت امرؤ

جعلت فداءه وهم فدائي
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وقال الطغرائي:
جامل عدوك ما استطعت فإنه

ابلرفق دطمع يف صالح الضاسد

واحذر حسودك ما استطعت فإنه

إن منت عنه فليس عنك براقد

توددا
إن احلسود وإن إراك
ً

منه أضر من العدو احلاقد

ولرمبا رضي العدو إذا رأى

منك اجلميل فصار غري معاند

ورضا احلسود زوال نعمتك اليت

أوتيتها من طارق أو اتلد

فاصرب على غيظ احلسود فناره

ترمي حياه ابلعذاب الخالد

أو ما رأدت النار أتكل نضسها

حىت تعود إىل الرماد اهلامد

تيضوا على احملسود نعمة ربه

ودذوب من كمد فؤاد احلاسد

وقال آخر:
ال غرو إن حسدت بنوء مناقيب
ورمحتا

للحاسددن

كل على جمرى أدبه جار

فنارهم

بعدا هلا من انر
قد سعرت ً
تنيق أو تغتالين بيرار

كرهوا عطاء هللا يل اي وحيهم

ليقائهم كرهوا صنيع الباري

قرحييت

وبلوغ أخباري إىل األقطار

وإذا جرى ذكري تكاد قلوهبم
قوة

انرا
ودزددهم
ً
فاحذر بين الدنيا وكن يف غضلة

عنهم وجانب كل كلب ضار

واحضظ لصاحبك القدمي مكانه

ال ترتك الود القدمي الطاري

ومعاجلة ذلك :اترة ابلزهد يف الدنيا وأهنا ال تعدل عند هللا جناح بعوضة
فال وجه للمنافسة فيها عند العقالء؛ واترة ابلرضا ابلقياء فإنك إن مل
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ترض مل حتصل إال على الندم وفوات الثواب وغيب رب األرابب ،فهما
مصيبتان أو أكثر وليس للعاقل حيلة يف دفع القياء فعليه ابلرضا.
من حيلة غري الرضا
مايل على مر القياء
للعبد

أان يف اهلوى عبد وما
***

أن

دتعرضا
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اجلزاء من جنس العمل
اء ِوفااقاا} [النبأ.]26 :
قال هللا تعاىل { :اج از ا

لقد جعل هللا عز وجل يف هذا الكون الضسيح سننًا اثبتة تضعل فعلها مىت
شاء هللا هلا وهي تتحرك أبمر خالقها جل وعال فإننا معير املسلمني لو
وضعنا قاعدة اجلزاء من جنس العمل ،وكما تددن تدان أمام أعيننا لتوقضنا
عن أفعال أنضسنا القبيحة ،ولسلكنا ما دنضعنا ودنضع غريان ولو أتمل اجملرتئ
على فعل القبيح أن عاقبة فعله ستؤول عليه ملا أقدم على فعل القبيح ولو
أتمل الظامل املتسلط بظلمه على غريه أنه سيقع يف عاقبة ظلمه وأن هللا
سينصر املظلوم ولو بعد حني لكف الظامل عن ظلمه.
وكذلك احلاسد لو أتمل عاقبة حسده وفتنته وشره لكف عن احلسد
وألحب ألخيه املسلم ما حيبه لنضسه.
دقول ابن اجلوزي رمحه هللا« :واعلم أن اجلزاء ابملرصاد كانت حسنة أو
وءا ُْجي از بِ ِه} [النساء.]123 :
سيئة ،قال تعاىل { :ام ْن يا ْع ام ْل ُس ا

واحلاسد دعادي نضسه حيسد فيغتاب ليصل ملراده من اإلساءة ابآلخردن،

ضا}.
ض ُك ْم با ْع ا
ب با ْع ُ
وهللا تعاىل دقول { :اواَل ياغْتا ْ

وروى اإلمام أمحد وأبو داود عن سعيد بن زدد  بسند صحيح أن النيب

 قال« :إن من أرىب الراب اَلستطالة يف عرض املسلم بغري حق».
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مرفوعا« :من أكل حلم أخيه يف
وهلذا جاء يف حددث أيب هردرة 
ً
الدنيا قرب به يوم القيامة فيقال له :كله ميتاا كما أكلته حيًّا ،فيأكله
ويكلح ويصيح».
وكذلك ترى احلاسد دتتبع العورات فإذا ما هاج يف حسد أحد من
املسلمني أو أبغيه تتبع عوراته واجلزاء من جنس العمل.
جاء يف احلددث الذي رواه أبو عن أيب برزة األسلمي  قال :قال رسول
هللا َ« :ي معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان يف قلبهَ ،ل تغتابوا
املسلمْي ،وَل تتبعوا عوراهتم ،وإن من تتبع عورة أخيه تتبع هللا عورته،

ومن تتبع هللا عورته يفضحه ولو يف جوف بيته» هكذا كما تددن تدان.
كذلك ترى احلاسد له مهة يف التعبري فإنك تراه ال دطمئن يف جملسه إال
ودعري احملسود ودصضه أبوصاف ال متت له بصلة أو لرمبا كانت فيه
فاحلاسد جرئ على القبيح من القول .وغضل احلاسد أنه سيقع يف شر
عمله هذا .قيل يف األمثال« :من عري أخاه بلنب الكلبة ال ميوت إال إذا
رضعها».
عنزا فيحكت منه
وقال عمرو بن شرحبيل« :لو رأدت ً
رجال درضع ً
لخييت أن أصنع مثل الذي صنع».
وقال عبد هللا بن مسعود « :البالء موكل ابلقول لو سخرت من كلب
لخييت أن أحول كلبًا» كما تددن تدان فهل دعلم احلاسد هذا؟!
فاحلاسد خيتلق الكذب ملا يف قلبه من املرض فهو دروج الباطل على
احملسود ليصل ملراده من التيضي به مع أن الكذب من كبائر الذنوب.
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ت َِّ
قال هللا تعاىل{ :إِ ََّّناا ي ْف اِرتي الْ اك ِذب الَّ ِذين اَل ي ْؤِمنُو ان ِِبَي ِ
اَّلل}
ا
ا ُ
ا
ا
[النحل.]105 :
قال مالك بن ددنار« :الصدق والكذب دعرتكان يف القلب حىت خيرج
أحدمها صاحبه».
وروى البيهقي رمحه هللا عن عائية رضي هللا عنها عن النيب  قال:
«وإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي إىل النار وإن

كذااب».
الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا ا
قال ابن ددنار رمحه هللا« :ما من خطيب إال وتعرض خطبته على عمله،
كاذاب قرضت شضتاه مبقاردض من انر
فإن كان صادقًا صدق ،وإن كان ً
كلما قرضتا نبتتا» وهكذا كما تددن تدان.
وكذلك ترى احلاسد دصمك مبا ليس فيك أو دتنقص يف منزلتك عند
الناس أو حيتقر أفعالك عند اآلخردن فنضسه مردية ميغوفة بذكر
السقطات وما ذاك إال لتيوده صورة احملسود وهذا من البغي.
وغضل احلاسد أن بغيه هذا سيعاقب عليه واجلزاء من جنس العمل .قال
هللا تعاىل{ :إِ ََّّناا باغْيُ ُك ْم اعلاى أانْ ُف ِس ُك ْم} [دونس.]23 :

قيل يف احلكم« :البغي من فروع احلسد وأقدم الناس على البغي من جهل
املعرفة بسرعة نصر هللا ملن بغي عليه».
روي عن ابن عباس  أنه قال« :لو بغى جبل على جبل لدك الباغي
منهما».
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ومن قول ابن عباس هذا؛ أخذ الياعر فقال:
لدك منه
دوما على جبل
لو بغي جبل ً

أعاليه

وأسضله

منبها على
ولكن مع هذا البغي من احلاسد على احملسود لرمبا كان احلسد ً
مكانة احملسود بني الناس وذم ونقص واحتقار احلسود .كما قال أبو متام
الطائي:
طودت أاتح هلا لسان حسود
وإذا أراد هللا نير فييلة
لوال اشتعال النار فيما جاورت

ما كان دعرف طيب عرف العود

لوال التخوف للعواقب مل دزل

للحاسد النعمى على احملسود

قال اإلمام املاوردي رمحه هللا« :ليعلم أن مكانته يف نضسه أبلغ ومن احلسد
ابعد -دعين احملسود.»-
وقد قيل« :العجب لغضلة احلساد عن سالمة األجساد».
وقد دتعدى احلاسد إىل ما هو أفظع من ذلك لينال أغراضه ومقاصده
بعيا من األمثلة
الخبيثة ،وهذه آفة تزدد القلب ً
بعدا ومتلئه قسوةً ،وإليك ً
وزفريا وقد وقع من
اليت ظهر فيها احلسد حيمل معه يف قلبه صاحبه غيظًا ً
بعيا منها على سبيل املثال ال احلصر:
هذا الكثري إال أنين أذكر ً
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هذه قصة حسد إبليس آلدم 
َِّ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يس
قال هللا تعاىل { :اوإِ ْذ قُلْناا لل اْم االئ اكة ْ
اس ُج ُدوا آل اد ام فا ا
س اج ُدوا إَل إبْل ا
ِ
ِ
ين} [البقرة.]34 :
أ ااىب او ْ
استا ْكبا ار اواكا ان م ان الْ اكاف ِر ا
ملا خلق هللا تعاىل آدم  أمر املالئكة أن دسجدوا آلدم سجود تكرمي
ال سجود عبادة ،فقام املالئكة بواجب الطاعة هلل تعاىل فسجدوا ،إال
وحسدا ،فقال:
استكبارا
إبليس فضسق عن أمر ربه ،وأىب أن دسجد
ً
ً

ال أ ااَن اخ ْي ٌر ِم ْنهُ اخلا ْقتا ِين ِم ْن اَن ٍر او اخلا ْقتاهُ ِم ْن ِط ٍ
ْي} [ص.]76 :
{قا ا

وسأل هللا تعاىل إبليس وهو أعلم عن السبب الذي من أجله امتنع عن
حمتجا أبنه أفيل من آدم! فعاقبه هللا تعاىل
السجود إذ أمره فذكر إبليس ً
مصريا.
وطرده من رمحته ،ولعنه وأعد له جهنم وساءت ً

قال هللا تعاىل{ :قا ا ِ ِ
ي
ت بِيا اد َّ
يس اما امنا اع ا
ك أا ْن تا ْس ُج اد لِ اما اخلا ْق ُ
ال اَي إبْل ُ
ت أام ُك ْن ا ِ
ِ
ال أ ااَن اخ ْي ٌر ِم ْنهُ اخلا ْقتا ِين ِم ْن اَن ٍر
ْي * قا ا
استا ْكبا ْر ا ْ
ت م ان ال اْعال ا
أْ
ال فاا ْخرج ِم ْن اها فاِإنَّ ا ِ
او اخلا ْقتاهُ ِم ْن ِط ٍ
ك ل ْاعنا ِيت
يم * اوإِ َّن اعلاْي ا
ْي * قا ا ُ ْ
ك ارج ٌ
إِ اىل ي وِم ِ
الدي ِن} [ص.]78 -75 :
اْ
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وهذه قصة ابين آدم 
وماذا فعل احلسد ِبما
ِ
آد ام ِاب ْحلاِق إِ ْذ قا َّرااب قُ ْرااب اَن فا تُ ُقبِ ال
ين ا
قال هللا تعاىل { :اواتْ ُل اعلاْيه ْم ناباأا ابْ ا ْ
ِ
ال إِ ََّّناا ياتا اقبَّ ُل َّ
اَّللُ ِم ان
َّك قا ا
اح ِد ِِهاا اواملْ يُتا اقبَّ ْل ِم ان ْاآل اخ ِر قا ا
ال اْلاقْتُ لان ا
م ْن أ ا
ِ
ِ ٍِ ِ
الْمت َِّق ا ِ
ك
ْت إِ اَّ
ي إِل ْاي ا
سط ا
ُ
َل يا اد اك لتا ْقتُ لا ِين اما أ ااَن ببااسط ياد ا
ْي * لائ ْن با ا
اف َّ
ك
اَّللا ار َّ
ك إِِين أا اخ ُ
ْي * إِِين أُ ِري ُد أا ْن تابُوءا ِبِِ ْْثِي اوإِ ْْثِ ا
ِْلاقْتُ لا ا
ب ال اْعال ِام ا
ِ
ِ
اص اح ِ
ْي * فاطاَّو اع ْ
اب النَّا ِر او اذلِ ا
سهُ
فا تا ُكو ان م ْن أ ْ
ك اج ازاءُ الظَّال ِم ا
ت لاهُ نا ْف ُ
قا ْتل أ ِ
اخ ِيه فا اقتا لاهُ فاأاصبح ِمن ْ ِ
ين} [املائدة.]30 -17 :
اخلااس ِر ا
ْا ا ا
ا
وقد ذكر السدي عن أيب مالك وأيب صاحل عن ابن عباس رضي هللا
عنهما وعن انس من الصحابة رضي هللا عنهم كما نقله ابن كثري« :أن
آدم  كان دزوج ذكر كل بطن أبنثى اآلخر ،وان هابيل أراد أن دتزوج
أبخت قابيل ،وكان أكرب من هابيل وأخت قابيل أحسن ،فأراد قابيل أن
دستأثر هبا على أخيه وأمره آدم  أن دزوجه إايها ،فأىب فأمرمها أن
ابان فقرب هابيل جذعة مسينة وكان صاحب غنم ،وقرب قابيل
دقراب قر ً
حزمة من زرع من رديء زرعه ،فنزلت انر فأكلت قرابن هابيل وتركت
قرابن قابيل فغيب وقال ألقتلنك! حىت ال تنكح أخيت فقال إمنا دتقبل
هللا من املتقني فرمى على رأسه صخرة وهو انئم فيدخه هبا ،وهكذا
حسد أخاه فقتله.

احذروا احلسد

41

وأحب أن أبني ألخي القارئ أنه مل درد يف القرآن وكتب السنة تعيني امسي
ولدي آدم وال طردقة القتل وإمنا نقل ذلك عن بين إسرائيل وال أبس بقول
ذلك إلشهاره وعدم املخالضة.
والياهد ما ورد يف اآلايت السابقة أنه قتله ألنه مل دتقبل من القاتل وتقبل
وظلما.
من أخيه فحسده مث قتله عدو ًاان ً
صغريا فيكرب شيئًا
فحذار حذار من احلسد فال هتمله وتتهاون به ألنه دبدأ ً
فييئًا نعوذ ابهلل من ذلك.
وهذا أول ذنب عصي هللا به يف األرض حيث حسد ابن آدم أخاه حىت
قتله قال بعض احلكماء من رضي بقياء هللا تعاىل مل دسخطه أحد ومن
قنع بعطائه مل ددخله حسد.
وهنا لو أن ابن آدم رضي مبا حصل من نعمة ألخيه ملا كان منه القتل
ولكن ملا ضاق صدره أظهر غيظه وحسده فقتله فباء ابإلمث واحلرمان.
فالذي دنبغي علينا عند مالحظة النعم عند اآلخردن أن حنب هلم ما حنبه
ألنضسنا وإن وجل يف أنضسنا غرية مذمومة فنستعيذ ابهلل منها ونسأل هللا من
فيله.

ِ
ك الْمل ِ
ْك ام ْن تا ا
ْك تُ ْؤِِت ال ُْمل ا
شاءُ اوتا ْن ِزعُ
قال هللا تعاىل{ :قُ ِل اللَّ ُه َّم امال ا ُ
ك اعلاى
شاءُ بِيا ِد اك ْ
شاءُ اوتُ ِذ ُّل ام ْن تا ا
شاءُ اوتُ ِع ُّز ام ْن تا ا
ْك ِِمَّ ْن تا ا
اخلاْي ُر إِنَّ ا
ال ُْمل ا

ُك ِل اش ْي ٍء قا ِد ٌير} [آل عمران.]26 :
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قصة حسد أبناء يعقوب 
ْلخيهم يوسف 
ف ِْلابِ ِيه َي أاب ِ
ت
قال تعاىل حاكيًا عن دوسف أنه قال{ :إِ ْذ قا ا
وس ُ
ا ا
ال يُ ُ
ِِ
ش ار اك ْواكباا او َّ
ال
ين * قا ا
اح اد اع ا
إِِين ارأايْ ُ
تأا
س اوالْ اق ام ار ارأايْ تُ ُه ْم َِل اساجد ا
الش ْم ا
اك اك ْي ادا إِ َّن َّ
الش ْيطاا ان
ك فا يا ِكي ُدوا ل ا
ص ُرْؤاَي اك اعلاى إِ ْخ اوتِ ا
اَي بُ اَّ
ص ْ
ين اَل تا ْق ُ

لِ ِْْلنْس ِ
ْي} [دوسف.]5 -4 :
ان اع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
ا

دوسف  رأى هذه الرؤاي يف حداثة سنه ،ووقع تضسريها بعد أربعني
سنة وذلك بعد أن جاء أببوده وإخوانه من بالد اليام إىل مصر بعد أن
صار يف مصر مل ًكا على أمواهلا وخزائنها ودوسف  أمره أبوه أن ال
حيدث هبذه الرؤاي حىت ال حيسده إخوانه .فاليمس والقمر مها أبواه
سجدا تكرميًا له وهذا يف
وإخوانه األحد عير كوكبًا وسيخرون له
ً
شردعتهم من اجلائز.
مث تضييل وميل دعقوب  ليوسف على إخوانه سببًا من األسباب اليت
أهلبت ضغينة إخوانه فحسدوه على هذه املنزلة فكادوا له ليخلوا هلم وجه
أبيهم.
ماذا فعل هبم احلسد؟
لقد أاثر ضغينتهم فاتضق اإلخوة على إقصاء دوسف من حياهتم قال هللا

ِ
صباةٌ إِ َّن
اح ُّ
وس ُ
ب إِ اىل أابِيناا منَّا اواَْن ُن عُ ْ
ف اوأا ُخوهُ أ ا
تعاىل{ :إِ ْذ قاالُوا لايُ ُ
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ض اال ٍل ُمبِ ٍ
وس ا
ف أا ِو اط اْر ُحوهُ أ ْار ا
أ اااب اَن ل ِافي ا
ضا اخيْ ُل لا ُك ْم او ْجهُ
ْي * اقْتُ لُوا يُ ُ
ِ ِِ
ْي}[دوسف.]9 ،8 :
صاحلِِ ا
أابِي ُك ْم اوتا ُكونُوا م ْن با ْعده قا ْواما ا
اء يا ْب ُكو ان * قاالُوا اَي أ اااب اَن إِ ََّن ذا اه ْب ناا
قال هللا تعاىل { :او اجاءُوا أ اااب ُه ْم ِع ا
شا
ِ
ناستبِ ُق وتارْكنا يوس ا ِ
ِ
ت ِِبُْؤِم ٍن لاناا اول ْاو
ب اواما أانْ ا
ْا ا ا ا ُ ُ
ف ع ْن اد امتااعناا فاأا اكلاهُ الذئْ ُ
ُكنَّا ِ ِ
ْي * وجاءوا اعلاى قا ِم ِ
يص ِه بِ ادٍم اك ِذ ٍ
ات لا ُك ْم
ب قا ا
ال با ْل اس َّول ْ
ا
صادق ا ا ا ُ
اَّلل الْمستا عا ُن اعلاى ما تا ِ
ص ْب ر اِ
ص ُفو ان} [دوسف:
َجيلٌ او َُّ ُ ْ ا
ا
س ُك ْم أ ْام ارا فا ا ٌ
أانْ ُف ُ

.]18 -16
إن أخوة دوسف دفعهم احلسد إىل إلقاء دوسف يف البئر.
أتمل كم دُهيض احلسد تلك النضوس حىت جيعلها تدب يف الكيد والخددعة
والوقيعة واإلفساد يف األرض« ..إن احلسد لنار لكنه يف قلب احلاسد».
***
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وهذه قصة حسد قريش لرسول هللا 
ورسوال إىل الثقلني كافة وأظهر هللا له
حممدا  نبيا ً
ملا بعث هللا عز وجل ً
هذا الددن ،أبت قردش وأظهرت غيظها وحسدها ملاذا تكون الرسالة يف
آل هاشم دوننا فأبوا طاعته ،وأعلنوا احلرب عليه وهييوا القبائل ضد
دعوته ،وسضهوا أمره ،وكادوا له املكائد ،واندوا عليه ابلساحر والكاهن
حممدا دضرق
والياعر وانطلق حسدهم وعدائهم دضتح أبواقه يف املواسم أن ً
بني األخ وأخيه واملرء وأبيه وبني الرجل وزوجه ومل تكتف قردش هبذا بل
حبثت عن أساليب أخرى للكيد والصد معلنة حسدها فأقامت النير بن
احلارث زعيم إعالهنا للصد واحلسد وقد كان النير بن احلارث على صلة
وثيقة ابلضرس حيث سكن احلرية وتعلم من مبادئ ملوك الضرس وعلومها
وداينتها وقام دتابع النيب  يف أماكن دعوته اليت دنادي الناس فيها إىل
ديا
توحيد هللا ونبذ ما دعبدون من دون هللا ،فيقوم النير وحيذر قر ً
وحيدثهم أبحاددث وقصص فارس مث دقول من ابب احلسد« :وهل كان
وبياان؟ إنه دتلوا أساطري األولني» وهكذا مل
حممد أحسن مين حددثًا ً
دتوقف األمر على ذلك بل اظهروا خبثهم املمزوج بِ ُسم حسدهم أن
حاولوا اغتياله يف مواطن عدة.
حسدا لرسولنا  فلقد وصف هللا اليهود يف
واليهود ليس أبقل منهم ً
مواضع عدة يف كتابه كقوله{ :و َّد اكثِري ِمن أ ْاه ِل ال ِ
ْكتا ِ
اب
ا ٌ ْ
ِ
ِِ ِ
س ادا ِم ْن ِع ْن ِد أانْ ُف ِس ِه ْم ِم ْن با ْع ِد
م ْن با ْعد إمياان ُك ْم ُك َّف اارا اح ا

ا ْحلا ُّق} [البقرة.]109 :

ل ْاو
اما

يا ُردُّونا ُك ْم
ْي اهلُ ُم
تابا َّ ا
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وهللا تعاىل عصم نبيه وأعلى شأنه ورفع ذكره يف األولني واآلخردن صلوات
هللا وسالمه عليه.
قال ابن اجلوزي رمحه هللا إن أردت العيش فأبعد عن احلسود ألنه درى
نعمتك .وقال :وقد عرفت أن قابيل أخرجه احلسد إىل القتل وإخوة
دوسف ابعوه بثمن خبس وكان أبو عامر الراهب من املتعبددن العقالء
وعبد هللا بن أيب من الرؤساء أخرجهما حسدهم لرسول هللا  إىل النضاق
وترك الصواب قد غطى احلسد على أقوام فرتكوا احلق وقد عرفوه فأمية بن
الصلت دقر برسول هللا  ودقصده ليؤمن به مث دعود فيقول ال أؤمن
برسول ليس من ثقيف».
وقال -رمحه هللا« :-ال دنبغي أن تطلب حلاسدك أكثر مما هو فيه فإنه يف
أمر عظيم متصل ال درضيه إال زوال نعمتك وكلما أمددت امتد عذابه فال
عيش له وما طاب عيش أهل اجلنة إال حني نزع احلسد والغل من
صدورهم ولوال أنه نزع حتاسدوا وتنغص عييهم فنعوذ ابهلل من ظلمة
احلسد فهو مرض من أشد األمراض واالبتالء به أعظم أنواع االبتالء حيمل
صاحبه على البغي واملكر والوقيعة ودبعد صاحبه عن التقوى».
***
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احلسد وطالب العلم
هناك فرق بني طلب العلم ابملنافسة احملمودة ،وطلبه ابملنافسة املذمومة.
قال ابن القيم اجلوزدة رمحه هللا« :الضرق بني املنافسة واحلسد أن املنافسة
هي املبادرة إىل الكمال الذي تياهده من غريك فتنافسه فيه حىت تلحقه
أو جتاوزه فهي من شرف النضس وعلو اهلمة وكرب القدر.

ِ
ك فا لْيا تا ناافا ِ
سو ان} [املطضضني:
قال هللا تعاىل { :اوِيف اذلِ ا
س ال ُْمتا نااف ُ
.]26
وأصلها من الييء النضيس الذي تتعلق به النضوس طلبًا ورغبة فتنافس فيه
كل من النضسني األخرى رمبا فرحت إذا شاركتها فيه كما كان أصحاب
الرسول  دتنافسون يف الخري ودضرح بعيهم ببعض ابشرتاكهم فيه بل
بعيا عليه مع تنافسهم فيه وهي نوع من املسابقة قال هللا
حيض بعيهم ً

اخلاْي ر ِ
تعاىل{ :فا ْ ِ
ات} [البقرة.]148 :
استاب ُقوا ْ ا

فإذا رغب العلماء وطالب العلم بعلمهم املال واليهرة واجلاه حتاسدوا
وهلذا قال ابن تيمية رمحه هللا« :احلسد مرض من أمراض النضس وهو
مرض غالب فال خيلص منه إال القليل من الناس».
فاحلسد إذا متكن من طالب العلم فإنه دنبت حب الدنيا يف قلبه وهذا
دضسد عليه أعماله فكلما زاد وتوغل يف نضسه كان اإلمث أكثر واليرر
أكرب وهذا دضسد على طالب العلم طردقه يف الطلب نعوذ ابهلل من ذلك.
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فلو أن طالب العلم طلبه إبخالص لصضا قلبه يف الطلب ،وعمل ابملنافسة
احملمودة مع األقران دون التعرض هلم ابألذى أو قدحهم ابإلساءة أو
الرغبة يف حصول املكروه لددهم أو الضرح مبا ديرهم.
فهذا ترى احلاسد من هؤالء دسره ودضرح إذا وقع قردنه من طلبة العلم يف
الخطأ ،فضرحه هذا ألن قردنه دزامحه على الصدارة يف الطلب ،ودضرح بتأخره
عن جملس العلم ،وجتده دنيرح إذا مهز قردنه أو أحرج ،ألن هذا األمر يف
راحة يف نضسه ،وكذلك تراه حيب أن تراه دقال يف قردنه الغيبة أو األخذ
عليه وال ددافع عنه ،وإذا مدح قردنه أمامه تغري وجهه وكره مساع الثناء
عليه .وإذا أمر قردنه ابلكالم أو املوعظة أو أُستضي أو طلب منه أن دذكر
حددثًا من العلم إال وتراه إما أن دقوم من اجمللس أو دهون من شأن ذلك،
ألن هذا احلاسد درى ذلك من أصعب األمور عليه .كيف دتصدر قردنه
ودُطلب منه هذا وهو ال دُطلب منه.
وإن قام الناس لقردنه يف اجمللس من ابب االحرتام والتقددر إال وتراه دُظهر
التأفف وعدم االهتمام فهو دكره أن دضوقه قردنه هبذا التقددر من الناس،
وهذه آفات دنبغي لطالب العلم أن دتخلص منها مبجاهدة نضسه
وصيانتها.
ذكر أن األحنف بن قيس صلى على حارثة بن قدامة السعدي فقال:
فقريا».
«رمحك هللا كنت ال حتسد غنيًا وال حتقر ً
***
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أمثلة من مواقف السلف يف الرعاية والتذمم
دربز فيها التقددر واالحرتام لبعيهم ونبذهم احلسد فيما بينهم.
رجال رأى فيما دراه
قال ابن القاسم رمحه هللا« :مسعت مال ًكا وهو دذكر ً
النائم يف خالفة أيب بكر  أن القيامة قد قامت ،وأن الناس حيروا،
قال :فكأنه دنظر إىل عمر بن الخطاب  قد فرع الناس بسطه (أي
عالهم) قال :فقلت يف منامي :مبا فيل عمر بن الخطاب الناس؟! قال:
فقيل يل ابلخالفة واليهادة ،وأنه ال خياف يف هللا لومة الئم.
مجيعا ،فقص عليهما
فأتى الرجل حني أصبح فإذا أبو بكر وعمر قاعدان ً
الرؤاي فلما فرغ منها انتهزه عمر ،مث قال له :قم أحالم انئم!! فقام الرجل
فلما توىف أبو بكر ووىل عمر أرسل إليه ،مث قال له :أعد علي الرؤاي اليت
رأدتها .قال :أو ما كنت رددهتا علي؟! فقال له عمر :أو ما كنت تستحي
أن تذكر فيلي يف جملس أيب بكر وهو قاعد».
أتمل هذه الرعادة وهذا البسط يف حضظ ما لآلخردن وخاصة أهل املنزلة
من احرتام وتوقري وود.
وروى احلافظ ابن أيب الدنيا يف كتابه «:الصمت وحضظ اللسان» عن علي
بن احلصني قال« :مسعت طارقًا قال :كان بني سعد وخالد كالم ،فذهب
رجل دقع يف خالد  عند سعد  فقال له :مه! إن ما بيننامل دبلغ
ددننا».
ومعىن «مه» :أي اكضف عن هذا.
أتمل كيف منعه سعد أن خيوض يف القول ضد خالد ،وهذا ددل على
سالمة القلوب وإن كان هناك من الخالف يف أمر ما.
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وروى اإلمام اآلجري يف كتابه «أخالق العلماء»« :قال حممد بن احلسني
يف وصف العلم وطلب العلم :أن أيمن شره من خالطه ،وأيمن خريه من
صاحبه ،ال دؤاخذ ابلعثرات ،وال دييع الذنوب عن غريه ،وال دقطع
ابلبالغات وال دضيي سر من عاداه وال دنتصر منه بغري حق ،ودعضو
ودصضح عنه ،ذليل للحق عزدز عن الباطل كاظم للغيظ ال مدهن وال
مياحن وال حمتال وال حسود وال حقود وال سضيه وال جاف وال فظ وال
غليظ وال طعان وال لعان وال مغتاب وال سباب ،خيالط من اإلخوان من
عاونه على طاعة ربه وهناه عما دكرهه مواله وخيالق ابجلميل ،سليم القلب
للعباد من الغل واحلسد ،دغلب على قلبه حسن الظن ابملؤمنني ،وال حيب
زوال النعم عن أحد من العباد»
وذكر رمحه هللا :عن عطاء بن السائب عن عبد الرمحن بن أيب ليلى
رمحهما هللا قال« :أدركت عيردن ومائة من أصحاب النيب  من
األنصار إذا سئل أحدهم عن الييء أحب أن دكضيه صاحبه».
أتمل ،فهذا ددل على سالمة القلوب من احلسد.
جاء يف سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب -رمحه هللا« :-حممد ابن سالم
وأبو حضص الضقيه رمحهما هللا كان بينهما مودة وأخوة وآتلف مع
اختالف يف مذهبهما» وهذا ددل على أن من دطلب العلم ودنيره ابتغاء
وجه هللا ال حيسد أقراهنم من طالب العلم وإمنا دبتغي هلم ما دبتغيه لنضسه
وحيب هلم ما حيب لنضسه.
وذكر اإلمام الذهيب رمحه هللا قال عبد هللا بن حممد الوراق« :كنت يف
جملس أمحد بن حنبل فقال :من أدن أقبلتم؟ قلنا :من جملس أيب كردب.
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فقال :اكتبوا عنه فإنه شي صاحل .فقلنا إنه دطعن عليك .قال :فأي
شيء حيليت شي صاحل قد بلي يب» .وهذا ددل على سالمة القلوب
وعافيتها.
وذكر السلماسي رمحه هللا يف كتابه «منازل األئمة األربعة» قال :قال
اليافعي رمحه هللا« :إذا رأدت رج ًال من أصحاب احلددث فكأين رأدت
خريا فهم حضظوا لنا األصل
ً
رجال من أصحاب رسول هللا  فجزاهم هللا ً
فهم علينا فيل».
هكذا نبذوا احلسد من قلوهبم بتقددر األقران.
وجاء يف سري أعالم النبالء للذهيب -رمحه هللا -أن اإلمام أمحد رمحه هللا
تعاىل كان دوقر اليافعي -رمحه هللا -ودسأله عما أشكل عليه وبلغه عن
بعض من حيره أنه دنقل عن فالن وفالن من األئمة أهنما دهوانن من
أمر اليافعي فضطن اإلمام أمحد هلذا وقال :اعلموا رمحكم هللا تعاىل أن
الرجل من أهل العلم إذا منحه هللا شيئًا من العلم وحرمه قرانؤه حسدوه
فرموه مبا ليس فيه وتبت هذه الخصلة يف أهل العلم وطالبه».
اشتهر اليافعي وذاع صيته وبلغ اآلفاق ومسع به الركبان وجتمع حوله
الطالب دنهلون مما وهبه هللا من العلم فيم جملسه الكثري من الراغبني
للعلم فحسده بعض األقران.
وأعذر يف بغيي ألهنم ضد
وأرحم أقو ًاما من العي والغباء
فحاول حاسدوه أن حيرجوه أمام الناس لينتقصوا من مكانته وعلمه وهلذا
اتضق أولئك احلساد من أقرانه على االستعداد إلحراجه أمام الخليضة الرشيد
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الذي كان حيب اليافعي ودقدره لعلمه وقصد أولئك احلساد التنقيص يف
شخصية اليافعي رمحه هللا تعاىل.
دخل اليافعي رمحه هللا تعاىل إىل جملس الخليضة فلما جلس ابدره هؤالء
أبسئلة حرجة جاء كما دلي-:
ماذا تقول يف رجل ذبح شاة يف منزله مث خرج حلاجة وعاد فقال ألهله
كلوا أنتم الياة فقد حرمت علي ،فقال أهله وحنن حرمت علينا كذلك؟
فقال اليافعي :إن الرجل كان ميرًكا فذبح الياة على اسم األنصاب
وخرج من منزله لبعض حاجاته فهداه هللا إىل اإلسالم ،وأسلم فحرمت
أديا فحرمت عليهم
عليه الياة .وعندما علم أهله إبسالمه أسلموا هم ً
الياة.
حالال وحرم عليه بقية
مث سألوا :أخذ رجل قدح ماء لييرب فيرب نصضه ً
ما يف القدح!
قال إن الرجل شرب نصف القدح ورعف يف املاء الباقي يف القدح
فاختلط الدم ابملاء فصار حر ًاما عليه.
مث سألوا :رأى رجل وامرأة غالمني يف الطردق فقبالمها ،وملا سئال يف ذلك
قال الرجل :أيب جدمها ،وأخي عمهما ،وزوجيت امرأة أبيهما.
فقال اليافعي رمحه هللا تعاىل :إن الرجل كان ًأاب للغالمني ،واملرأة أمهما.
وسألوه :زىن مخسة نضر ابمرأة فوجب على أوهلم القتل ،واثنيهم الرجم،
واثلثهم احلد ،ورابعهم نصف احلد وخامسهم ال شيء عليه! فقال رمحه
هللا :استحل األول الزان فصار مرتدا فوجب عليه القتل ،والثاين كان حمصنًا
جمنوان.
عبدا والخامس كان ً
والثالث غري حمصن والرابع كان ً
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خمتوما وطلب إليها أن تضرغ ما فيه
كيسا مملوءًا ً
وسألوه :أعطى رجل امرأته ً
بيرط أن ال تضتحه أو تضتقه أو تكسر خامته أو خترقه وهي إن فعلت
شيئًا فهي طالق.
فقال رمحه هللا« :إن الكيس مملوءًا ابلسكر أو امللح ،وما على املرأة إال أن
تيعه يف املاء فيذوب ما فيه.
عندها زاد حب الخليضة اليافعي وزاد إعجابه ملا شاهده من سرعة فهمه
وإدراكه ملثل هذه املسائل ،وقال :هلل درك .فتصبب العرق من جباه
هؤالء ،وما كان قصدهم إال إحراج اليافعي رمحه هللا لينالوا غرضهم من
تنقيصه إذا مل جيب على ما طلبوا من أسئلتهم.
ودكره هللا ما أتتون والكرم
كم تطلبون لنا عيبًا فيعجزكم
ما أبعد العيب والنقصان من شيمي

أان الثراي وذان الييب واهلرم

دقول األحنف بن قيس« :ما عاداين أحد قط إال أخذت يف أمره
إبحدى ثالث خصال :إن كان أعلى مين عرفت له قدره ،وإن كان دوين
رفعت قدري عنه ،وإن كان نظريي تضيلت عليه».
شعرا فقال:
فأخذ الياعر هذا فنظمه ً
سألزم نضس الصضح عن كل مذنب وإن كثرت منه اجلرائم
فأما الذي فوقي فأعرف قدره

وأتبع فيه احلق واحلق الزم

وأما الذي دوين فأحلم دائبًا

أصون به عرضي وإن الم المث
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كيف يتخلص احلاسد من داء احلسد
علمنا فيما ميى صردح اآلايت واحلددث واآلاثر ما ينفر من طبع احلسد

وإذا علم احلاسد أنه بعمله هذا شابه إبليس يف طبعه ألنه درغب ما
دردده إبليس من فساد الناس وزوال ما أنعم هللا له عليهم ،وأن من تطبع
هبذا فهو من جند إبليس وأنه حبسده دعرتض على أقدار هللا وأنه يف هم
ونكد وكمد وعذاب فإذا علم احلاسد ذلك دفعه إميانه ومن مث خوفه إىل
هجران احلسد واالنكضاف عنه واالستعاذة ابهلل منه.
قال اليي حممد بن أمحد احلنبلي يف كتابه «غذاء األلباب شرح منظومة
اآلداب»« :إن اآلدمي قد جبل على حب الرفعة فال حيب أن دعلو عليه
أحد يف نعمة من نعم الدنيا فإذا عال أحد شق عليه وأحب زوال ما عال
به».
دتعرضا
أن
للعبد
أان يف اهلوى عبد وما
واترة يف النظر فيما دتعلق بتلك النعم من اآلفات.
فإذا مل دعمل مبقتيى ما يف النضس ومل دنطق مل ديره ما وضع يف الطبع
وقد روى أبو هردرة  عن النيب « :ثالثة َل ينجو منهن أحد الظن،
والطرية ،واحلسد .وسأحدثك ابملخرج من ذلك إذا ظننت فال ُتقق،

وإذا حسدت فال تبغ ،وإذا تطريت فال ترجع».
أي :امض ملا قصدت له وال تصدنك عنه الطرية فاحلسد دير احلاسد يف
الددن والدنيا ،وال دستير بذلك احملسود فال تؤذ نضسك.
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أما ضرره يف الددن فإن احلاسد قد سخط قياء هللا تعاىل فكره نعمته
على عباده وهذا قذى يف بصر اإلميان ،ودكضيه أن شارك إبليس يف احلسد
وفارق األنبياء يف حبهم الخري لكل أحد.
مث إن احلسد حيمل على إطالق اللسان يف احملسود ابليتم والتحيل على
آذاه.
وأما ضرره يف الدنيا فإن احلاسد دتأمل وال دزال يف كمد.
كضاك منه هليب النار يف جسده
دع احلسود وما دلقاه من كمده
وإن سكت فقد عذبته بيده

إن ملت ذا حسد نضست كربته
***
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فهل ملريض داء احلسد دواء؟
إنه مىت كان احلاسد مدرًكا عقوبة حسده وأذاه فإن عالجه أن درتك
أسباب احلسد كلها ابطنها وظاهرها وهي املذكورة ساب ًقا مث عليه أن دعلم

أنه حيسد أخوة له يف الددن ،وهللا تعاىل دقول{ :إِ ََّّناا ال ُْم ْؤِمنُو ان إِ ْخ اوةٌ
فاأ ِ
ْي أا اخ اويْ ُك ْم اواتَّ ُقوا َّ
اَّللا ل ااعلَّ ُك ْم تُ ْر اْحُو ان} [احلجرات.]10 :
ْ
اصل ُحوا با ْا
وهو حيسدهم على ماذا؟ إمنا حيسدهم على حطام الدنيا الزائل ال غري
فهل حسدهم على صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن وحيور جمالس
العلم والذكر والعمل الصاحل ظاهره وابطنه فال أراه هنا حيسدهم فرحم هللا
مسلما عرف مقدار نضسه ،وأتمل حال الدنيا وزواهلا وعاش الدنيا مع
ً
إخوانه املسلمني برحابة صدر وصدق لقاء وطالقة وجه وحمبة يف إخاء
وتعاون على الرب والتقوى.
قال األصمعي« :رأدت أعرابيًا أتى عليه مائة وعيرون سنة فقيل له :ما
أطول عمرك! قال :تركت احلسد فبقيت».
هذا هو شأن املسلم مع إخوانه املسلمني.
احدا،
كما قال العابد حامت األصم« :نظرت يف هذا الخلق فأحببت و ً
احدا ،فالذي أحببته من الناس مل دعطين والذي أبغيته مل أيخذ
وأبغيت و ً
مين شيئًا ،فقلت يف نضسي :من أدن أتيت يف هذا؟ فرأدت أين أوتيت من
قبل احلسد فطرحت احلسد من قليب ،فأحببت الناس كلهم فكل شيء مل
أرضه لنضسي مل أرضه هلم».
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هكذا نستطيع أن حنب املسلمني ماداموا على طاعة هللا .وحمبة الخري
للمسلمني أمر واجب يف ددننا.

ولذلك قال رسول هللا َ« :ل يؤمن أحدكم حىت َيب ْلخيه ما َيب
لنفسه» [متضق عليه].
وأتمل قوله« :فكل شيء مل أرضه لنضسي مل أرضه هلم».
هكذا استطاع حامت بتوفيق ربه أن دزدل أسباب احلسد من قلبه ،ودنعم
ابلطمأنينة مع إخوانه املسلمني وما ذاك إال حينما طرح احلسد من قلبه
وأحب الناس وتعامل معهم مبقتيى روابط األخوة اإلميانية.
فهل دتحقق هذا يف واقعنا؟
إنه دتحقق حينما نعود إىل ظل األخوة اإلسالمية ورايضها كما أمران هللا
صموا ِحبب ِل َِّ
اَّلل
بذلك ،فقال تعاىل { :اوا ْعتا ِ ُ اْ
نِعمةا َِّ
ْي
اء فاأالَّ ا
ف با ْا
ْا
اَّلل اعلاْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن تُ ْم أا ْع اد ا
إِ ْخ او ااَن} [آل عمران.]103 :

اِ
َج ايعا اواَل تا اف َّرقُوا اواذْ ُك ُروا
اصبا ْحتُ ْم بِنِ ْع امتِ ِه
قُلُوبِ ُك ْم فاأ ْ

فاإلخوة اإلسالمية تقتيي حسن الخلق وطيب اللقاء مع املسلمني حيث
أهنا رابط إمياين ميتدد من تقوى هللا عز وجل ليصل ابلضرد إىل االعتصام
مع اجلماعة حببل هللا تعاىل.

َّ ِ
ين اجاءُوا ِم ْن با ْع ِد ِه ْم يا ُقولُو ان اربَّناا اغْ ِف ْر لاناا اوِِإل ْخ اوانِناا
قال تعاىل { :اوالذ ا
ِ ِ ِِ
َّ ِ
ِ
ك
آمنُوا اربَّناا إِنَّ ا
ين اسبا ُق ا
ين ا
وَن ِاب ِْإلمياان اواَل اجتْ اع ْل ِيف قُلُوبناا غ ًّال للَّذ ا
الذ ا
رء ٌ ِ
يم} [احلير.]10 :
وف ارح ٌ
اُ
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قال خالد بن صضوان رمحه هللا« :إن أعجز الناس من قصر يف طلب
اإلخوان وأعجز منه من ضيع من ظضر به منهم».
قال عمر « :لقاء اإلخوان جالء األحزان ،وإذا رزقك هللا مودة امرئ
مسلم فثبت هبا» .قال اإلمام اليافعي رمحه هللا تعاىل« :لوال صحبة
األخيار ،ومناجاة احلق تعاىل ابألسحار ،ما أحببت البقاء يف هذه
الدار».
وقال ابن مسعود « :من أراد أن دُعطى الدرجة القصوى دوم القيامة
فليصاحب يف هللا».
وذكر ابن قتيبة رمحه هللا تعاىل« :قال اليزددي :رأدت الخليل بن أمحد
قاعدا على طنضسة فأوسع يل فكرهت التيييق عليه فقال :إنه ال
فوجدته ً
دييق سم الخياط على متحابني ،وال تسع الدنيا متباغيني».
دقول أبو سليمان الدارين رمحه هللا تعاىل« :لو أن الدنيا كلها يف لقمة مث
جاءين أخ يل ألحببت أن أضعها يف فيه».
أخا من إخواين فأجد طعمها يف
وهو الذي دقول« :إين أللقم اللقمة ً
حلقي».
وقال علي بن احلسني  لرجل« :هل ددخل أحدكم دده يف كم أخيه أو
كيسه فيأخذ منه ما دردد بغري إذنه؟! قال :ال .قال :فلستم إبخوان؟!».
هكذا دعرفون قدر إخواهنم وجيعلون امليزان احلقيقي لألخوة احلب يف هللا
كما بينه النيب  يف احلددث الذي رواه اإلمام البخاري رمحه هللا عن
أنس  قال :قال رسول هللا « :والذي نفسي بيده َل يؤمن أحدكم
حىت َيب ْلخيه ما َيب لنفسه».
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وجاء يف لضظ آخر فيما رواه البخاري وأبو داود والرتمذي ومالك رمحهم
هللا تعاىل« :والذي نضسي بيده ال دؤمن عبد حىت حيب ألخيه ما حيب
لنضسه من الخري».
فهذا هو اليابط ملضهوم األخوة اإلسالمية الذي ال دكمل اإلميان إال مبثله
نقل ابن حجر رمحه هللا تعاىل أن اإلمام الكرماين رمحه هللا قال عند شرح
أديا أن دبغض ما دبغض لنضسه من الير ومل
هذا احلددث« :ومن اإلميان ً
دذكر يف احلددث ألن حب الييء مستلزم لبعض نقييه ،فرتك التنصيص
عليه اكتضاء».
وهلذا كان السلف رمحهم هللا تعاىل دبذلون ما يف وسعهم لإلخاء الصادق،
فهذا اإلمام مسلم رمحه هللا تعاىل دروي لنا يف صحيحه يف كتاب فيائل
الصحابة أن أاب هردرة  دطلب من النيب  أن ددعوا له وألمه ابحملبة
الصادقة للمؤمنني ،فقام الرسول  ددعوا هلما« :اللهم حبب عبيدك

هذا وأمه إىل عبادك املؤمنْي وحبب إليهم املؤمنْي».
وهذا ألن احلب يف هللا والبغض يف هللا من أوثق عرى ددننا وال دكمل
اإلميان إال هبذا التواجد العاطضي بني املسلم وأخيه املسلم.
ومصداقًا لذلك قال هللا تعاىل{ :إِ ََّّناا ال ُْم ْؤِمنُو ان إِ ْخ اوةٌ} [احلجرات:
.]10
وجاء يف احلددث الذي رواه اإلمام البخاري رمحه هللا تعاىلَ« :ل تدخلوا

اجلنة حىت تؤمنوا وَل تؤمنوا حىت ُتابوا ،أَل أدلكم على شيء إذا
فعلتموه ُتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم».
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فمن حق هذه األخوة والرابطة القودة اليت دعا هلا اإلسالم أن دقوم املسلم
بواجبها مع إخوانه املسلمني من التعاون على الرب والتقوى والسماحة
واللطافة واالحرتام واجلود واإلحسان والكرم والرب والصلة واأللضة والتواضع
واحلياء وضبط النضس وحضظ اللسان واللني والرفق ورغبة الخري هلم
واالبتعاد عن اإلساءة هلم كاحلسد والتجردح وامليادقة واإلمث والبخل
واليح والخيانة والظلم والغلظة والضياضة والكرب وكيف العيوب وسالطة
اللسان ابلغيبة والنميمة وكل ما دسيء لألخوة بينهم ،وهذا هو مقتيى
حددث نبينا « :املؤمن ألف مألوف وَل خري فيمن َل أيلف وَل

يؤلف» [رواه اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل].
فأصحاب النضوس الزكية والقلوب النقية حيبون الخري إلخواهنم املسلمني،
ودتمتعون بلذة املآخاة معهم ودعتربوهنا عبادة دتقربون إىل هللا هبا ،أما
أصحاب القلوب املظلمة اليت عماها احلسد وأفسدهتا الغرية املمقوتة،
فإهنم ال درقبون يف مؤمن ًإال وال ذمة ودبغوهنم السوء ،ودضرحون بسوء
حاهلم ،ودسعدون لتتبع سقطات أقراهنم وما ذاك إال بسبب اإلرادات
املردية اليت ال حتب لآلخردن ما حتبه هلا فتكيد ومتكر وحتتال على
املوهوب ،وما ذنبه؟! إال ألن هللا فيله بييء من نعمه فحاز الرفعة
والسبق ،وحمط األنظار فصار ذلك املردض بداء الغرية املمقوتة دظهر ما يف
نضسه من احلسد ،قال رسول هللا  عن احلسدَ« :ل جيتمعان يف قلب
عبد اإلميان واحلسد».

فاحلسد عواقبه خطرية ،قال القرطيب رمحه هللا« :احلسد مذموم ،وصاحبه
مغموم».
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حسد العْي
ال اَي باِين
قال هللا تعاىل حكادة عن دعقوب يف قصة دوسف  { :اوقا ا

ب وِ
ِ
اح ٍد اوا ْد ُخلُوا ِم ْن أابْ او ٍ
اب ُمتا اف ِرقا ٍة} [دوسف:
اَل تا ْد ُخلُوا م ْن ااب ٍ ا
.]67
ِ
قال هللا تعاىل{ :وإِ ْن ي اك ُ َّ ِ
صا ِرِه ْم ل َّاما اَِسعُوا
ين اك اف ُروا لايُ ْزل ُقونا ا
ك ِِبابْ ا
ا ا
اد الذ ا

ِ
الذ ْك ار اويا ُقولُو ان إِنَّهُ ل اام ْجنُو ٌن} [القلم.]51 :

قال النيب عليه الصالة والسالم« :العْي حق ،ولو كان شيء سابق القدر

سبقته العْي ،وإذا استغسلتم فاغسلوا» [رواه مسلم رمحه هللا عن ابن
عباس .]
ومعىن قوله( :استغسلتم فاغسلوا) :أي إذا وقع حسد العني من أحدكم
على اآلخر فإنه دؤمر ابالغتسال ليأخذ احملسود املاء بعد غسله ليغتسل
به.
ويف احلددث« :العْي حق حىت تدخل اجلمل القدر والرجل القِب».
[متضق على صحته].
وروى البزار رمحه هللا عن جابر بن عبد هللا  أن النيب  قال« :أكثر

من ميوت من أميت بعد كتاب هللا وقضاءه وقدره ابْلنفس».
وروى مالك عن حممد بن أيب أمامه بن سهل بن حنيف« :أنه مسع أابه
دقول :اغتسل سهل بن حنيف ابجلرار «ماء املددنة» فنزع جبة كانت
رجال أبيض حسن اجللد قال:
عليه .وعامر بن ربيعة دنظر قال وكان سهل ً
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فقال له عامر بن ربيعة« :ما رأدت كاليوم وال جلد عذراء» فوعك سهل
سهال وعك وأنه غري رائح
مكانه ،واشتد وعكه فأتى رسول هللا فأخرب أن ً
معك اي رسول هللا ،فأاته رسول هللا  فأخربه سهل ابلذي كان من شأن
عامر .فقال رسول هللا « :عالم يقتل أحدكم أخاه أَل بركت إن العْي
حق توضأ له» .فتوضأ عامر فراح سهل مع رسول هللا  ليس به أبس
ويف روادة اغتسل فاغتسل له عامر وجه وددده ومرفقيه وركبتيه وأطراف
رجليه وداخل إزاره يف قدح مث صب عليه فراح سهل مع رسول هللا 

ليس به أبس.
ومن هنا نعلم أن حسد العني حقيقة ظاهرة فاهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن
الكرمي وهو قائم يف النضوس اليت ال تتقي هللا.
جاء يف الطب البن القيم اجلوزدة رمحه هللا أنه قال« :أبطلت طائضة ممن
قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العني وقالوا إمنا ذلك أوهام ال حقيقة
حجااب وأكثضهم
هلا وهؤالء من أجهل الناس ابلسمع والعقل ومن أغلظهم
ً
طباعا وأبعدهم عن معرفة األرواح والنضوس وأفعاهلا وأتثرياهتا وعقالء األمم
ً
على اختالف مللهم وحنلهم ال تدفع أمر العني وال تنكره وإن اختلضوا يف
سببه ووجهه أتثري العني».
وقال يف موضع آخر« :العني عينان :عني إنسية وعني جنية».
وهذا دعين أن اجلن دصيبون هبذا الداء كما هو حال اإلنس فاإلنس
دصيبون بنظرات عيوهنم وكذا اجلن دنضسون أبعينهم.
قال الخطايب رمحه هللا« :عيون اجلن أنضذ من األسنة».
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وعلى هذا دضهم أن العني قد أتتى عن طردق اإلنس أو اجلن وكالمها شر
جيب التعوذ ابهلل منه ،فحسد العني دنطلق من نضس شردرة مل تروض على
الخري بل تضلتت فتطبعت على الير.
قال ابن القيم رمحه هللا عن العني اليت خترج من اإلنسان« :سهام خترج من
نضس احلاسد ،والعائن حنو احملسود واملعني تصيبه اترة وختطئه اترة ،فإن
حذرا شاكي
صادفته مكيوفًا ال وقادة عليه أثرت فيه والبد ،وإن صادفته ً
السالح ال منضذ فيه للسهام مل تؤثر فيه».
وهذا والذي دظهر يل أن املقصود أنه حتصن ابألذكار اليرعية وقوة اإلميان
فإنه واحلالة هذه ال تؤثر فهي وإن كان ضعي ًضا هز ًدال إبميانه وأذكاره أثرت
فيه.
فالعني حتصل مبييئة هللا بسبب إعجاب العائن مبا لدى اآلخردن فإن
العائن دتبع ذلك اإلعجاب بنضس خبيثة توجه انرها بنظرة إىل امليعن
وتعينه على ذلك قوة شيطانية خضية تؤدي هذا الغرض.فأمثل تلك العني
بنظرة مسمومة خترج من نضس العائن كالسهم احلاد فيخطضه الييطان
ودطعن به يف جسد املعني فتارة تصيب رأسه واترة تصيب بطنه أو قدمه
أو دده أو ماله وحنو ذلك فيتأثر املعني مبييئة هللا ورمبا مرض أو مات.
هلذا دنبغي على من حيصل منه هذا أن دستغضر هللا ودذكره ودثين عليه
ودعود لسانه «ما شاء هللا تبارك هللا» حني درى ما دعجبه عند اآلخردن
فإن النيب  قال« :إذا رأى أحدكم ما يعجبه يف نفسه أو ماله فليبارك

عليه فإن العْي حق» [رواه ابن السين رمحه هللا].

وجاء يف لضظ آخر« :وأعجبه ما يعجبه فليدع ابلِبكة».
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ويف لضظ « :عالم يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدع

له ابلِبكة».
فعلى املسلم إذا رأى ما دعجبه عند نضسه أو عند اآلخردن أن دثين على
هللا وحيمده ودقول«:ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل» وليتق هللا من النظرات
اليرهة اجلاحمة لل ِ
ير واحلقد.
والعاقل هو الذي ددرك أن فيل هللا دؤتيه من دياء وأن هللا قسم على
العباد أرزاقهم فريضى مبا قسم هللا فتطمئن نضسه.
***
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قرأت
أن امرأة كانت ميهورة حبسد العني فجاء إليها رجل دعمل ابلتجارة فقال
جتارا سيأتون اليوم بقافلة حمملة ابلتجارة والبيائع فأردد منك أن
هلا :إن ً
خترجي معي على طرف الطردق فإذا أقبلت القافلة من بعيد ترمينها بسهام
عينك قالت :نعم؛ فخرجت معه فلما أقبلت القافلة من بعيد قال هلا:
انظري .قالت :له أتراها من بعيد؟ فأصابته ابلعني فعميت عينه فكأنه
عاتبها فقالت خرجت .نعوذ ابهلل.
وذكر احلموي صاحب «مثرات األوراق» رمحه هللا قال :كان أبو عبد هللا
حاجا وإما غازًاي على انقة
البناجي جماب الدعوة فبينما هو يف أسضاره إما ً
وكان يف الطردق رجل عائن قلما دنظر إىل شيء إال أتلضه وأسقطه وكانت
الناقة فارهة فقيل له :أحضظها من العائن فقال أبو عبد هللا :ليس له إىل
انقيت سبيل فأخرب العائن بقوله فتحيز غيبة أيب عبد هللا فجاء إىل رحله
وعان انقته فاضطربت انقته وسقطت تيطرب فجاء أبو عبد هللا فأخرب
فقيل له :قد عان انقتك وهي تراها تيطرب .فقال :دلوين على العائن
ِ
ص ار
فدل عليه فقال :بسم هللا ردت عني العائن عليه مث قرأ{ :فا ْارج ِع الْبا ا
ِ
ك الْبصر اخ ِ
ِ
ْي يا ْن اقلِ ْ ِ
ص ار اك َّرتا ْ ِ
اسئاا
اه ْل تا ارى م ْن فُطُوٍر * ُمثَّ ْارج ِع الْبا ا
ب إل ْاي ا ا ا ُ
او ُه او اح ِسريٌ} فخرجت حدقة العائن وقامت الناقة ال أبس هبا».

عيوان مسع بقرة حتلب فأعجبه شخبها فقال
قال األصمعي رأدت ً
رجال ً
مجيعا املورى
أدتهن هذه؟ فقالوا الضالنية لبقرة أخرى دورون عنها فهلكتا ً
هبا واملورى عنها.
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قال األصمعي ومسعته دقول« :إذا رأدت الييء دعجبين وجدت حرارة
خترج من عيين» نعوذ ابهلل.
رجال إذا نظر للمالعق تنثين وإذا نظر إىل لضازة الزهور أسقطها
وقرأت أن ً
فتتحطم من شر حسده وقوة عينه ويف وقتنا الكثري من هذه الوقائع اليت
حتكي هذا األمر وهلذا ذكر العلماء أن احلسد آفة حقيقية تنضذ مسومها يف
الواقع».
***
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كيف يتوقى من حسد العْي؟
ابالستعاذة ابهلل وتوحيده ومعرفته أبمسائه وصضاته مع التوكل عليه.
روى البخاري ومسلم رمحهما هللا عن عائية رضي هللا عنها قالت :أن
رسول هللا « :كان إذا أوى إىل فراشه َجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ
اح ٌد} و {قُل أاعُوذُ بِر ِ
فيها { قُ ْل ُه او َّ
ب الْ افلا ِق} و {قُ ْل
اَّللُ أ ا
ا
ْ

أاعُوذُ بِر ِ
ب الن ِ
َّاس} مث ميسح ِبما ما استطاع من جسده يبدأ ِبما
ا
على رأسه ووجه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثالث مرات».
وروى اإلمام أمحد والنسائي عن عقبة« :أن النيب  قالَ :ي عقبة أَل

أعلمك خري سورتْي قرئتا {قُل أاعُوذُ بِر ِ
ب الْ افلا ِق} و { قُ ْل أاعُوذُ
ا
ْ

بِر ِ
ب الن ِ
َّاس} َي عقبة اقرأِها كل ما َّنت وقمت ما سأل سائل وَل
ا
استعاذ مستعيذ ِبثلهما».
وروى البخاري رمحه هللا عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :كان رسول

هللا  دعوذ احلسن واحلسني ودقول« :أعيذكما بكلمات هللا التامة من
كل شيطان وهامة وكل عْي َلمة ويقول :هكذا كان إبراهيم يعوذ

إسحاق وإَساعيل عليهما السالم».
فينبغي للمسلم أن دكثر من االستعاذة ابهلل يف كل وقته يف الليل والنهار
والصباح واملساء وكذا قراءة آدة الكرسي وفاحتة الكتاب.
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روى الددلمي عن عمران بن احلصني رضي هللا عنهم أن النيب  قال:
«فاُتة الكتاب وآية الكرسي َل يقرأِها عبد يف دار فتصيبهم يف ذلك

اليوم عْي إنس وَل جن».
وكان بعض السلف دتحصن فيقول« :حتصنت ابهلل الذي ال إله إال هو.
إهلي وإله كل شيء ،واعتصمت بريب ورب كل شيء ،توكلت على احلي
الذي ال ميوت واستدفعت الير بال حوله وال قوة إال ابهلل حسيب هللا ونعم
الوكيل حسيب الرب من العباد حسيب الخالق من املخلوق حسيب الرازق من
املرزوق حسيب الذي هو حسيب ،حسيب الذي بيده ملكوت كل شء وهو
جيري وال جيار عليه ،حسيب هللا وكضى ،مسع هللا ملن دعا ،ليس وراء هللا
مرمى حسيب هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم»
هكذا دستطيع املسلم أن حيصن نضسه من أعني اإلنس وأنضس اجلن.
أما إذا وقعت اإلصابة حبسد العني فإن العالج كاآليت:
إذا عرفنا صاحب العني (احلاسد) فإن األمر دتطلب حسن الظن ابهلل
تعاىل والتوكل عليه مث ميافهة العائن بضعله حىت دقوم العائن ابلغسل كما
هو من حددث حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف ابلخرار فنزع جبة
رجال أبيض حسن
كانت عليه وعامر بن ربيعة دنظر قال :وكان سهل ً
اجللد فقال له عامر بن ربيعة :ما رأدت كاليوم وال جلد عذراء» قال:
سهال
فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأتى رسول هللا  فأخرب أن ً
وعك .فقال رسول هللا « :عالم يقتل أحدكم أخاه أَل بركت إن

العْي حق توضأ له» .فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول هللا  ليس
به أبس».
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ويف لضظ آخر رواه اإلمام أمحد وابن ماجة« :هل تتهمون له أح ادا؟»
عامرا فتغيظ عليه
قالوا :نتهم عامر بن ربيعة .قال :فدعا رسول هللا ً 
وقال« :عالم يقتل أحدكم أخاه؟ أَل بركت .اغتسل له» فغسل عامر
وجهه وددده ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره يف قدح مث صب
عليه فراح سهل مع الناس ليس به أبس».
دوما فنظرت
ذكر القرطيب رمحه هللا فقال« :ركب سعد بن أيب وقاص ً 
إليه امرأة فقالت :إن أمريكم هذا ليعلم أنه أهيم الكيحني فرجع إىل
منزله فسقط فبلغه ما قالت املرأة فأرسل إليها فغسلت له».
أما ما دضعله بعض الناس من تتبع أثر العائن وأخذ موطأ قدمه أو أكل ما
فيل منه من طعام وأمثال هذا فال أصل له.
وكذلك ما دضعله البعض من تعليق احلروز والتمائم والخيوط والنعال وجلود
الذائب والثعالب وحنو هذا لطرد العني والتحصن منها فهذا النوع دعد من
اليرك.
اثنيًا :إذا أصيب اإلنسان ابلعني ومل دعرف العائن فإن طردقة عالجه
ابلتوجه ابلدعاء إىل هللا مث ابلرقية اليرعية وهي أن دقرأ عليه سورة الضاحتة
وآدة الكرسي وقل أعوذ برب الضلق وقل أعوذ برب الناس مع النضث
وددعى له ابليضاء ودعوذ ابلتعوذات اليرعية اليت وردت عن رسول هللا 

منها« :أعيذك بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عْي
َلمة» .وحنو ذلك مما سبق ذكره.
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-30
احلسد ال جيتمع مع اإلميان.
-31
احلسد صاحبه شرعت له االستعاذة ابهلل من شره .قال
-32
ِ
ٍِِ
س اد } .
هللا تعاىل { :اوم ْن اش ِر احاسد إذاا اح ا
***
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اخلاَتة
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على خامت
األنبياء واملرسلني ،الداعي للبيارات.
وأود أن أجعل خامتة هذا لكتاب إقراري أبن ما جاء فيه من حق فهو
مبعونة هللا وتوفيقه ،وما حيتمل أن دكون خالفه فهو من قصوري
وأستغضر هللا وأتوب إليه.
دعاء
اللهم متع قلوبنا بذكر جاللك ،وسهران عما انمت عنه عيون
الغافلني.
اللهم نسألك لذة العيش بعد املوت ،وحسن النظر إىل وجهك الكرمي
واليوق إىل لقائك ،ونعوذ بك من شر حاسد إذا حسد .آمني.
كتبه ويرجو الدعاء

عيسى بن إبراهيم الدريويش
حرر يف  1421/9/1ه
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