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 احلسد
ب، وعذا وةاحلسد هو متين احلاسد زوال نعمة الغري، وسعادته أن يرى اآلخرين يف شقا

 .فاحلسد ال يكون إال على نعمة
عما هي عليه، تلك النعمة وحيب زواهلا  إما أن يكرهلى حالني، واإلنسان يف هذه النعمة ع

 .وهذه احلالة تسمى حسدا  
ولكن تشتهي نفسه أن يكون له مثلها،  زواهلا وال يكره وجودها وبقاءها وإما أن ال حيب

 .وهذه تسمى غبطة أو منافسة
 بني احلسد والغبطة

إن كانت يف اجلسم أو يف املال أو يف الولد أو يف  املؤمن على أخيه املؤمن أي نعمة فإذا رأى
له أو حوله، فإن كان يتمىن زوال هذه  أو يف أي شيء املنزل أو يف اجلاه أو يف املركب الذي يركبه

 .صلى هللا عليه وسلَّمالنعمة وفقط، فهذا هو احلسد الذي ذمَّه القرآن وحذَّر منه النيب العدانن 
كقيام الليل   يف الدين إن كانت نعمة يف الدنيا أو نعمةهذه النعمة، أما إن كان ال يتمىن زوال 

يود أن يكون له و ، تبارك وتعاىلوصيام النهار واملداومة على تالوة القرآن، واإلكثار من ذكر هللا 
 :وهو ال يقول إال احلق صلى هللا عليه وسلَّممثلها فقط، فهذه هي الغبطة أو املنافسة اليت قال فيها 

ُلوهُ  فَ ُهوَ  اْلُقْرآنَ  اّللَُّ  آََتهُ  َرُجل   اثْ نَ تَ نْيِ  يف  ِإالَّ  َحَسدَ  اَل }   اّللَُّ  آََتهُ  َوَرُجل   ،الن ََّهارِ  َوآاَنءَ  اللَّْيلِ  آاَنءَ  يَ ت ْ
  { الن ََّهارِ  َوآاَنءَ  اللَّْيلِ  آاَنءَ  يُ ْنِفُقهُ  فَ ُهوَ  َماال  

عم  مثل هذه، فهذه يتمىن أن يكون له نِ فكون اإلنسان هنا يعين ال غبطة، ( ال حسد)وكلمة 
 (.املطففني62)" َويف َذِلَك فَ ْليَ تَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسوَن "  :هي الغبطة أو التنافس الذي يقول فيه هللا

 احلسد املذموم
ه هللا عز وجل يف القرآن، بل وأمر املؤمنني بضرورة اإلستعاذة من فقد ذمَّ  أما احلسد املذموم

ء وقال يف هؤال( الفلق5)" َوِمْن َشرِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد " : سبحانه وتعاىلسد، فقال احلسد واحلا
 (.النساء55" ) أَْم حَيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما َآََتُهُم هللا ِمْن َفْضِلهِ " : الذين يتمنون زوال نعمة الغري
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 ،أو الكافرين وضعفاء اإلميان من صفة املنافقنييف القرآن أن احلسد  تبارك وتعاىل هللا وبنيَّ 
َودَّ َكِثري  ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّار ا " : افرين وحسدهمفقال عن الك

َ هَلُُم احلَْقُّ  ا ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ  منني علىفهم هنا حيسدون املؤ ( البقرة01 )" َحَسد 
 .اإلميان ويتمنون زوال هذا اإلميان، وهذا احلسد ال يكون إال من الكافرين واملشركني واجلاحدين

ِإْن مَتَْسْسُكْم َحَسَنة  َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيِ َئة  يَ ْفَرُحوا ِِبَا َوِإْن " : وقال تعاىل يف املنافقني
ئ ا َتْصِبُوا َوتَ ت َُّقوا ال َيُضرُُّكْم كَ   (.آل عمران60 " )ْيُدُهْم َشي ْ

عتقاد أن احلسد ال يغري نعمة كتبها هللا تعاىل له، إن املؤمن عليه أن يعتقد متام االومن هنا ف
 ل ضررمن املسلمني يف عصران، فإهنم ينسبون ك ساقه هللا إليه، كما حيدث من كثريوال فضال  

َوِإْن َتْصِبُوا " : هذا يتناىف مع كالم هللاحلسد، و يصيبهم إىل ا وكل شيء يلحق ِبم إىل احلسد،
ئ ا   :صلى هللا عليه وسلَّمومع قول رسول هللا ( آل عمران60 " )َوتَ ت َُّقوا ال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشي ْ

َفُعوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوِ  اْْلُمَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ }  َفُعوكَ  لَْ  ِبَشْيءٍ  يَ ن ْ  َوَلوِ  َلَك، اّللَُّ  َكتَ َبهُ  َقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإالَّ  يَ ن ْ
 6{ َعَلْيكَ  اّللَُّ  َكتَ َبهُ  َقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإالَّ  َيُضرُّوكَ  لَْ  ِبَشْيءٍ  َيُضرُّوكَ  َأنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا

 موقف املؤمن من احلسد
صفاته  هللا تعاىل يف القرآن أنه ليس من بنيَّ الص اإلميان صايف القلب للرمحن املؤمن خ أما

جلميع إخوانه املؤمنني، فقال عنه هللا  د وليس يف قلبه غل ، بل صدره نقي نظيفاحلقد وال احلس
 (.احلجر54)" َونَ َزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍ  ِإْخَواان  َعَلى ُسُرٍر ُمت ََقابِِلنَي : " تبارك وتعاىل

أن جياهد حىت ُُيرج هذه الصفة  تبارك وتعاىلومن هنا فينبغي على السالك يف طريق هللا 
" : حىت ينطبق عليه ما قال هللا فيهماخلبيثة وهي احلسد من داخل نفسه، ومن سراديب قلبه 
 (.احلجر54)" َونَ َزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍ  ِإْخَواان  َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقابِِلنَي 

 :املؤمنني فقال يه وسلَّمصلى هللا علفة، فقد حذَّر ة املشرَّ أما يف الُسنَّ 
ُكمْ }    { احلََْطبَ  النَّارُ  ََتُْكلُ  َكَما احلََْسَناتِ  ََيُْكلُ  احلََْسدَ  َفِإنَّ  َواحلََْسدَ  ِإَّيَّ

                                                           

 جامع الرتمذي ومسند أمحد عن ابن عباس رضي هللا عنهما 0
 سنن أيب داود عن أيب هريرة هنع هللا يضر 1



 ديز و بأ َكدم ىز و ف خيشلا ةليضف                            ةيبلقلا ضار مألا -احلسد

 1 م33/8/0200هـ 3111 حمرممن  31 الغربية-السنطة  –اجلميزة 

 

خا  إلخوانه يف الدين، نسان، ويكون أمبينا  مىت تتم اْلخوة لإل صلى هللا عليه وسلَّموقال 
وأن ُيرجه من صدره حىت  على كل مؤمن أن يتقيهما ينبغي  مبينا   صلى هللا عليه وسلَّمفقال 

 :وتهخُ تتحقق أُ 
 وَُكونُوا بَ ْعٍض، بَ ْيعِ  َعَلى بَ ْعُضُكمْ  يَِبعْ  َواَل  َتَدابَ ُروا، َواَل  تَ َباَغُضوا، َواَل  تَ َناَجُشوا، َواَل  ََتَاَسُدوا، اَل } 

 5{ ِإْخَواان   اّللَِّ  ِعَبادَ 
ف و إذا تطهر من الصفات اليت أشار إليها نبينا الرؤ  وة ال تتم عند أي مؤمن إالخُ أي أن اْلُ 

 .صلى هللا عليه وسلَّمالرحيم 
 :قالرضي هللا عنهما وعن عبد هللا بن عمرو 

 َصُدوقِ  اْلَقْلبِ  ََمُْمومِ  ُكلُّ : َقالَ  أَْفَضُل؟ النَّاسِ  َأيُّ  :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  ِلَرُسولِ  ِقيلَ  }
، التَِّقيُّ  ُهوَ : َقالَ  اْلَقْلِب، ََمُْمومُ  َفَما نَ ْعرِفُُه، اللِ َسانِ  َصُدوقُ : قَاُلوا اللِ َساِن،  بَ ْغيَ  َواَل  ِفيهِ  ِإثَْ  اَل  النَِّقيُّ

 5{ َحَسدَ  َواَل  ِغلَّ  َواَل 

 :وكانوا جالسني معه قال هلم صلى هللا عليه وسلَّمأن رسول هللا  هنع هللا يضروروى سيدان أنس 
 َقدْ  ُوُضوئِِه، ِمنْ  حِلْيَ ُتهُ  تَ ْنِطفُ  اْْلَْنَصاِر، ِمنَ  َرُجل   َفطََلعَ  اجْلَنَِّة، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجل   اآْلنَ  َعَلْيُكمْ  َيْطُلعُ } 
َماِل، َيِدهِ  يف  نَ ْعَلْيهِ  تَ َعلَّقَ   َذِلكَ  َفطََلعَ  َذِلَك، ِمْثلَ صلى هللا عليه وسلَّم  النَّيبُّ  َقالَ  اْلَغُد، َكانَ  فَ َلمَّا الشِ 
 أَْيض ا، َمَقالَِتهِ  ِمْثلَ صلى هللا عليه وسلَّم  النَّيبُّ  َقالَ  الثَّاِلُث، اْليَ ْومُ  َكانَ  فَ َلمَّا اْْلُوىَل، اْلَمرَّةِ  ِمْثلَ  الرَُّجلُ 
 ْبنُ  اّللَِّ  َعْبدُ  تَِبَعهُ صلى هللا عليه وسلَّم  النَّيبُّ  َقامَ  فَ َلمَّا اْْلُوىَل، َحالِهِ  ِمْثلِ  َعَلى الرَُّجلُ  َذِلكَ  َفطََلعَ 
، َعَلْيهِ  أَْدُخلَ  اَل  َأنْ  فََأْقَسْمتُ  َأِب، اَلَحْيتُ  ِإن ِ : فَ َقالَ  اْلَعاِص، ْبنِ  َعْمرِو  تُ ْؤِوَييِن  َأنْ  َرأَْيتَ  َفِإنْ  َثاَلًث 
 اللََّياِل  تِْلكَ  َمَعهُ  ََبتَ  أَنَّهُ  حُيَدِ ثُ  اّللَِّ  َعْبدُ  وََكانَ  :أََنس  : َقالَ  نَ َعْم،: َقالَ  فَ َعْلَت، مَتِْضَي، َحىتَّ  ِإلَْيكَ 

ئ ا، اللَّْيلِ  ِمنَ  يَ ُقومُ  يَ َرهُ  فَ َلمْ  الثَّاَلَث، رَ  َشي ْ  عز وجل اّللََّ  ذََكرَ  ِفَراِشهِ  َعَلى َوتَ َقلَّبَ  تَ َعارَّ  ِإَذا أَنَّهُ  َغي ْ
رَ  اّللَِّ  َعْبدُ  َقالَ  اْلَفْجِر، ِلَصاَلةِ  يَ ُقومَ  َحىتَّ  وََكب ََّر، ر ا، ِإالَّ  يَ ُقولُ  َأْْسَْعهُ  لَْ  َأن ِ  َغي ْ  الثَّاَلثُ  َمَضتْ  فَ َلمَّا َخي ْ
، َعْبدَ  َّيَ  :قُ ْلتُ  َعَمَلُه، َأْحَتِقرَ  َأنْ  وَِكْدتُ  لََياٍل،  َثَّ، َهْجر   َواَل  َغَضب   َأِب  َوبَ نْيَ  بَ ْييِن  َيُكنْ  لَْ  ِإن ِ  اّللَِّ
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 ِمنْ  َرُجل   اآْلنَ  َعَلْيُكمْ  َيْطُلعُ  :ِمَرارٍ  َثاَلثَ  َلكَ  يَ ُقولُ صلى هللا عليه وسلَّم  اّللَِّ  َرُسولَ  ْسَِْعتُ  َوَلِكنْ 
 فَ َلمْ  ِبِه، فَأَقْ َتِديَ  َعَمُلكَ  َما ِْلَْنظُرَ  ِإلَْيَك، آِويَ  َأنْ  فََأَرْدتُ  ِمَراٍر، الثَّاَلثَ  أَْنتَ  َفطََلْعتَ  اجْلَنَِّة، َأْهلِ 
 ُهوَ  َما: فَ َقالَ  ؟صلى هللا عليه وسلَّم اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ  َما ِبكَ  بَ َلغَ  الَِّذي َفَما َعَمٍل، َكِثريَ  تَ ْعَملُ  َأَركَ 
رَ  َرأَْيَت، َما ِإالَّ  ُهوَ  َما: فَ َقالَ  َدَعاِن، َولَّْيتُ  فَ َلمَّا: َقالَ  رَأَْيَت، َما ِإالَّ   نَ ْفِسي يف  َأِجدُ  اَل  ن ِ أَ  َغي ْ

ا َأْحُسدُ  َواَل  ِغشًّا، اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  ِْلََحدٍ  ُه، اّللَُّ  َأْعطَاهُ  َخرْيٍ  َعَلى َأَحد   الَّيِت  َهِذهِ  :اّللَِّ  َعْبدُ  فَ َقالَ  ِإَّيَّ
 2{ُنِطيُق  اَل  الَّيِت  َوِهيَ  ِبَك، بَ َلَغتْ 

على املسلمني، ومأل  وحقد ونزع ما فيه من غش وحسدن طهَّر قلبه هذه املنزلة العالية ملإذا  
 .قلبه َبحلب هلم أمجعني

حمذرا  هذه اْلمة من الذي حدث لألمم السابقة وتسبب يف  صلى هللا عليه وسلَّمولذلك قال 
 :وتفريق مجوعهم وعدم توحيد صفوفهمم هإهالك
َلُكمْ  اْْلَُممِ  َداءُ  ِإلَْيُكمْ  بَّ دَ }  ينِ  َحالَِقةُ  احْلَالَِقةُ  ِهيَ  َواْلبَ ْغَضاءُ  ،َواْلبَ ْغَضاءُ  احلََْسدُ  قَ ب ْ  َحالَِقةُ  اَل  الدِ 

ُتمْ  فَ َعْلُتُموهُ  ِإَذا ِبَشْيءٍ  أُنَ بِ ُئُكمْ  أََفاَل  ،ََتَابُّوا َحىتَّ  تُ ْؤِمُنوا اَل  بَِيِدهِ  حُمَمَّدٍ  نَ ْفسُ  َوالَِّذي ،الشََّعرِ   أَْفُشوا ََتَابَ ب ْ
َنكُ  السَّاَلمَ   4{ مْ بَ ي ْ

ستباق افاملؤمن يتمىن أن يتساوى مع أخيه يف ( دإن املؤمن يغبط، واملنافق حيس: )ولذلك قيل
له من املؤمنني  ولكنه ال يتمىن زوال نعمة عن أخ له يف الدين، أو أخ اخلريات وعمل الصاحلات،

 .أو املسلمني
يقتلع هذه الصفات  حىتكبري   ون من املنافقني، وحيتاج إىل جهادوإمنا الذي يتمىن ذلك يك

 .تبارك وتعاىلليكون من املؤمنني الذين حيبهم رب العاملني  من نفسه
 طبيعة احلسد

نمُّ عن حقد احلاسد وكراهيته وبغضه يَ  وطبيعة احلسد هو انفعال كريه حيدث يف َبطن اإلنسان
فيتمىن زوال و اجلمال أو النجاح، نعمة كاملال أو الصحة أو اجلاه أ للمحسود بسبب ما هو فيه من
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 سنن الرتمذي ومسند أمحد عن الزبريبن العوام هنع هللا يضر  
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 .احملسود ونزعها منه
أمره وملا وهذا املرض اللعني بدأ مع إبليس اللعني عندما حسد أَبان آدم على أنه خليفة هلل، 

َقاَل ََّي ِإْبِليُس َما َمنَ َعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما "  :رفض أن يسجددم املالئكة آلو هللا أن يسجد هو 
 (.ص45)" ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلنَي   َخَلْقُت بَِيَديَّ َأْسَتْكبَ ْرَت أَمْ 

يف اجلنة أن ُيالف أمر مواله وَيكل من  دمودفعه هذا احلقد إىل أنه ل يرتح حىت سوَّل آل
 .من اجلنة احلسد الذي كان عليه إبليسهو وحواء الشجرة اليت هناه عنها هللا، وكان سبب خروجه 

تبارك ن قابيل وهابيل، وإن كان هللا ايظهر هذا احلسد أيضا  يف قلب ولدي آدم اللذان يسمو 
 .ْسهما يف القرآن، إال أن هذه اْلْساء وردت عن الكتب السماوية اْلخرىال يذكر  وتعاىل

فأحدمها حسد أخاه على أنه سيتزوج أخته اجلميلة، وهو سيتزوج أخته القبيحة، فكانت 
عندما  تبارك وتعاىلهللا النتيجة أن احلسد دبَّ يف صدره واستشرى وزاد، حىت قتله كما ذكر 

لما وجد أن هللا تقبل قرَبن أخيه ول يتقبل منهما قرَبان ، ف م كل واحداحتكما إىل السماء وقدَّ 
 .صلى هللا عليه وسلَّميف اْلرض، قال  عنده فقتل أخيه، فكان أول ذنبزاد احلقد واحلسد  قرَبنه
ا ِإالَّ َكاَن َعَلى اْبنِ ال}    { ِْلَنَُّه َكاَن َأوََّل َمْن َسنَّ اْلَقْتلَ  ِكْفل  ِمْن َدِمَهاآَدَم اْْلَوَِّل    تُ ْقَتُل نَ ْفس  ظُْلم 

من  صلى هللا عليه وسلَّمختار هللا نبينا اعندما  حلسد ظهر أيضا  يف قلوب املشركنيوهذا ا
ل : قالفوأغىن أغنيائها يف هذا الوقت،  كان الوليد بن املغرية زعيم قريشوأنزل عليه النبوة، و  بينهم

ل ُيتارن أان أو ُيتار ُعروة بن مسعود الثقفي  لَِ  !!جيد هللا من ُيتاره لرسالته غري هذا الرجل الفقري
 فمنعهم( الزخرف  )" َوَقاُلوا َلْوال نُ ز َِل َهَذا اْلُقْرءاُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْريَ ت َنْيِ َعِظيٍم "  زعيم الطائف؟

احلسد من اإلميان به، بل وأضمروا له وكل من تبعه الشر وسقوهم من ألوان العذاب حقدا  وحسدا  
 .صلى هللا عليه وسلَّمللنيب 

 أسباب احلسد
 :ريةالغ  : السبب األول

ى نبينا وإخوة يوسف عليه وعلمنه ملا حدث بينهما،  يل كان ِغريةقابيل عندما قتل أخاه هاب
                                                           

 البخاري ومسلم عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر 8



 ديز و بأ َكدم ىز و ف خيشلا ةليضف                            ةيبلقلا ضار مألا -احلسد

   م33/8/0200هـ 3111 حمرممن  31 الغربية-السنطة  –اجلميزة 

 

 ،هنريهتم معندما أرادوا إبعاده عن أبيه يعقوب حلب أبيه له وْلخيه، وغِ  وأمت السالمأفضل الصالة 
اقْ تُ ُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه َأْرض ا َُيُْل َلُكْم َوْجُه "  :ذلك وقال عنهم أهنم قالوا تبارك وتعاىلذكر هللا و 

 (.فيوس1)" أَبِيُكْم َوَتُكونُوا ِمْن بَ ْعِدِه قَ ْوم ا َصاحِلِنَي 
ََّي بُ يَنَّ "  :رؤَّيه قال لهيوسف عندما رأى فولذلك أَبهم كان يعلم ذلك مسبقا  بعلم هللا له، 
ا  رية اليت دبَّت وذلك بسبب الغِ ( يوسف5)" ال تَ ْقُصْص ُرْؤََّيَك َعَلى ِإْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيد 

 .بينهم
ا بينهم، إن كان يف مظاهر الدنيا، أو  ما تكون بني اْلقارب ْلهنم يتنافسون فيم رية عادةوالغِ 

ِبا على أحدهم، فرييدون أن يكون هلم  تبارك وتعاىلكان يف أمور اآلخرة، أو يف أي نعمة مين هللا 
 .مثله أو أن تذهب النعمة عنه

كذلك تكثر الغرية واحلسد بني أصحاب املهنة الواحدة، فنجد الطبيب ال حيسد إال طبيبا  
التاجر ال يزاحم إال َتجرا  مثله، والقارئ ال حيسد إال قارائ  مثله، والصانع مثله بل ويف ختصصه، و 

 .صاحب احلرفة ال حيسد إال صانعا  مثله، وهكذا
 :والُغلو واالعتزاز ابلنفس كربتال: السبب الثاين

 نه كان من أسباب عدم سجوده آلدم وهي إبليسية، ْلِْب إذا كان اإلنسان عنده نزعة الكِ 
 ومعتزا  ِْب ، فإذا كان اإلنسان عنده نزعة الكِ ِْب وهذه نزعة الكِ  (اْلعراف6 " ) َخي ْر  مِ ْنهُ َأانَْ " : قوله

بنفسه ال يريد أحدا  أفضل منه يف أي نعمة من نعم الدنيا، فيحسد غريه إذا وجده قد وصل إىل ما 
إذا وجد وجد أوالده يبارك هللا فيهم، أو إذا ل يصل إليه، أو إذا وجد الناس حيبونه أكثر منه، أو 

 .اإلنسان من الرضا عن قضاء هللا  الذي مينعِْب وهكذا كل ذلك من الكِ ماله ينمو ويبارك هللا فيه، 
 أهنم لن سبحانه وتعاىل عليهم أن يكون يقينهم يف هللا ِْب وهؤالء الذين عندهم نزعة من الكِ 
مينعوا أو يُعطوا أحدا  إال إبذن هللا، ويعلموا علم اليقني أن يستطيعوا أن يضُّروا أحدا  أو ينفعوا أو 

 . من عندهمِْب لزموا بذلك قلوِبم فيزول الكِ توزيع العطاء كله َبهلل ومن هللا، فيُ 
 :وطلب اجلاه حب الرايسة: السبب الثالث

 بد أن له منافسني يف الوصول إىل هذا املنصب، فإنه إذا كان اإلنسان يطمع يف منصب، وال
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حىت ال يتبقَّى  لهم هلذا املنصبهاملؤهالت اليت تؤ رمبا حيسدهم ويتمىن أن تزول منهم بعض النعم و 
ب مبفرده، وهذا أيضا  يسبب احلسد، نسأل هللا سبحانه إال هو، ويتوافر فيه الصالحيات للمنص

 . وتعاىل السالمة منه أمجعني
 :اخلوف من فوات املقصد: السبب الرابع

متنافسني على عضوية  متزامحني على مقصد واحد، كأن يكون يف كل دائرةذلك إذا كانوا و 
ىن ْلخيه اهلزمية، ويتمىن له منهم يتم على عضوية جملس الشورى، وكل واحد، أو مثال   جملس النواب

 .ليفوز وحده ِبذا املأرب، وهذه أيضا  ليست من صفات املؤمنني ويتمىن له عدم التأييدالن، اخلذ
 :العداوة والبغضاء :السبب اخلامس

منهم يتمىن ْلخيه زوال نعمه اليت  ن كل واحدثنني، فأمر  طبيعي أاإذا كانت هناك عداوة بني 
 .هو فيها، وهذا أصل احلسد

وإذا كان هناك بُغض  بني شخصني فالعداوة والبغضاء هي اليت تؤجج انر احلسد يف القلوب، 
تذهب إىل التقاتل، بل رمبا تذهب ففضي أحياان  إىل التنازع، ورمبا تذهب إىل أبعد من ذلك ورمبا تُ 

إىل الشكاَّيت يف كل اجلهات الرْسية، ورمبا تظل هذه العداوة والبغضاء طوال احلياة، مع أنه ال 
 :صلى هللا عليه وسلَّمينبغي ْلي مسلم إال أن حيب اخلري جلميع املؤمنني، قال 

 1{ لِنَ ْفِسهِ  حيُِبُّ  َما ِْلَِخيهِ  حيُِبَّ  َحىتَّ  َأَحدُُكمْ  ِمنُ يُ ؤْ  اَل  }
 :خبث النفس وشحها ابخلري لعباد هللا :السبب السادس
نفسه خبيثة وشحيحة َبخلري، وهذه من  -نسأل هللا احلفظ والسالمة  -إذا كان اإلنسان 

نفوس املنافقني، فال تفرح َبخلري ْلي إنسان، بل تفرح َبلضر إذا وقع فيه إنسان، وتشمت وُتظهر 
احلسد جليا  عياان  ْلي إنسان، بل رمبا يتحدث بذلك بني اْلهل واْلحباب واخلالن، وهذه النفس 

نها أمجعني، وأن جيعل نفوسنا ملكوتية َتب اخلري لنا أن يعافينا م تبارك وتعاىلنسأل هللا ، اخلبيثة
 .وللناس أمجعني

باب لواحد، وقد جيتمع أكثرها لواحد فيعظم عنده احلسد ويكون عظيما  قد جتتمع هذه اْلس
                                                           

 البخاري ومسلم عن أنس هنع هللا يضر  
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نسأل هللا أن ُيِبئنا أمجعني من هذا الداء كون بعضها وهذا يسهل عليه العالج، يف احلسد، وقد ي
 .اللعني

 عالج احلسد
 :صلى هللا عليه وسلَّم هللا، وكما فصَّل رسول هللا كيف يتم عالج احلسد؟ كما بنيَّ 

لكي يعاجل اإلنسان نفسه من هذا الداء الوبيل، ينبغي أن يتخلق خبُلق الرضا : اْلمر اْلول
أن وال يتسخَّط وال يتِبَّم وال يرى  يف عطاَّيهيف كل ما أعطاه، فريضى عن هللا  تبارك وتعاىلعن هللا 

وينتظر  ويؤدي عمله قدر جهدههللا حيب اخلري له وللناس أمجعني، له حق  وهللا عز وجل منعه، فإن 
 .تبارك وتعاىلاخلري والفضل والنتيجة من ربه 

أن ال ينظر إىل من هو فوقه يف الدنيا، بل ينظر إىل من هو دونه يف الدنيا،  :اْلمر الثان
 :صلى هللا عليه وسلَّمما  يف هذا العالج، فقال ي ِ ميزاان  ق َ  صلى هللا عليه وسلَّموضع لنا النيب و 

 َعَلْيكَ  اّللَِّ  نِْعَمةَ  تَ ْزَدرِيَ  اَل  َأنْ  َأْجَدرُ  فَِإنَّهُ  فَ ْوَقَك، ُهوَ  َمنْ  ِإىَل  تَ ْنظُرْ  َواَل  ُدوَنَك، ُهوَ  َمنْ  ِإىَل  اْنظُرْ  }
} 0 

 :اآلخر وقال يف احلديث
 ُفضِ لَ  ِمَّنْ  ِمْنهُ  َأْسَفلَ  ُهوَ  َمنْ  ِإىَل  فَ ْليَ ْنظُرْ  َواخْلَْلقِ  اْلَمالِ  يف  َعَلْيهِ  ُفضِ لَ  َمنْ  ِإىَل  َأَحدُُكمْ  َنَظرَ  ِإَذا }

   { َعَلْيهِ 
ويشكره  على عطاَّيه مد هللاأقل منه يف اخلري والعطاء اإلهلي حيفإذا نظر اإلنسان إىل من هو 

فإنه يبذل  هللا والتودد إىل حضرة الدين والقرب من هللاإذا نظر إىل من هو فوقه يف و على ما آَته، 
يِقنَي : " جهده كله ليلحق به ويكون معه، ويكون َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم هللا َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 
  (.النساء21)" َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيق ا 

صلى هللا عليه سنَّه لنا النيب  العالج الرقية الشرعية، وهي عالجمن مجلة هذا  :اْلمر الثالث
 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  َزْوجِ  َسَلَمةَ  أُم ِ  َعنْ  ، فقد وردوسلَّم
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 :أي ُصفرة َسْفَعة   ِبَوْجِهَها َرَأى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَّيب ِ  َزْوجِ  َسَلَمةَ  أُم ِ  بَ ْيتِ  يف  جِلَارِيَةٍ  َقالَ 
 6 { هَلَا َفاْستَ ْرُقوا َنْظَرة   ِِبَا} 

فعن ن اْلحاديث النبوية، موالرقية الشرعية تكون َبآلَّيت القرآنية، ومبا يف الرقية  ،رقوهاأي ا
 :ُخزامة عن أبيه قال أِب
 نَ َتَداَوى َوَدَواء   َنْستَ ْرِقيَها رُق ى َأَرأَْيتَ  اّللَِّ  َرُسولَ  َّيَ  فَ ُقْلتُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َسأَْلتُ } 
ئ ا اّللَِّ  َقَدرِ  ِمنْ  تَ ُردُّ  َهلْ  نَ تَِّقيَها َوتُ َقاة   ِبهِ     { اّللَِّ  َقَدرِ  ِمنْ  ِهيَ  :قَالَ  ؟َشي ْ

 أمجعني، مهنع هللا يضربنته السيدة فاطمة ا ولدي   يُعوِ ذ احلسن واحلسني صلى هللا عليه وسلَّموكان النيب 
 : فيقول

 5 {اَلمٍَّة  َعنْيٍ  ُكل ِ  َوِمنْ  َوَهامٍَّة، َشْيطَانٍ  ُكل ِ  ِمنْ  التَّامَِّة، اّللَِّ  ِبَكِلَماتِ  أُِعيذُُكَما} 
تفيد اْلطفال على الدوام ليتنا حنفظها ونكررها هلم كلما تغريوا على مدى  وهذه رُقية طيبة

 .اْلَّيم
 :وعن عائشة أهنا قالت

 َداءٍ  ُكل ِ  َوِمنْ  يُ ِْبِيكَ  اّللَِّ  َِبْسمِ  :قَالَ  ِجِْبِيلُ  َرَقاهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  اْشَتَكى ِإَذا َكانَ } 
 5 { َعنْيٍ  ِذي ُكل ِ  َوَشر ِ  َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشر ِ  َوِمنْ  َيْشِفيكَ 

، مجعنا بعضها يف  صلى هللا عليه وسلَّموهناك كثري  من الرقيات الشرعية الواردة عن رسول هللا 
 .من أرادها فلريجع إليه فإن فيه الفرج إن شاء هللا (مفاتح الفرج)كتابنا 

 املناعة من احلسد
 جيعل اإلنسان يف مناعة من احلسد الذي من احلسد؟ اإلنسان يف مناعة كاملةا الذي جيعل م

 :أن يفهم ويتفهَّم ويعيش يف هذه املعان اآلتية احلسد إىل قلبه طرفة عني وال أقلال يتطرَّق و 
عباده، اء هللا، وكره نعمته اليت قسمها بني أن يعلم أنه َبحلسد سخط على قض :اْلمر اْلول
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 :القائلويف ذلك يقول 
 أال ُقل ملن كان ل حاسدا  

 
 أتدري على من أسأت اْلدب؟

 أسأت على هللا يف فعله 
 

 ل ما كتب ْلنك ل ترض
نْ َيا"  :يف القرآن قالفإن هللا   نَ ُهْم َمِعيَشتَ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ فالذي ( الزخرف6 " ) حَنُْن َقَسْمَنا بَ ي ْ

وال يرضى ِبا ويتسخَّط عليها،  عبد كأنه ال يعجبه هذه القسمةزوال نعمة أنعم هللا ِبا على يتمىن 
 .هللاوعقيدته يف وكفى ِبذا بؤسا  يف نظرته 

 إنك غششته ْلنك تتمىن زوال نعمته،من املؤمنني، ف أن احلسد فيه غش  لرجل :اْلمر الثان
"  َشَكْرمُتْ الزِيَدنَُّكمْ لَِئْن "  :ده عليهايوينبغي عليك أن تنصحه أبن يشكر هللا على نعمه ليز 

للمؤمنني،  وتتمىن زواهلا فهذا غش ل تنصحه َبلشكر على هذه النعمة لكن كونك (إبراهيم4)
 :صلى هللا عليه وسلَّموقال 

 2 { فَ َلْيَس ِمنَّا َمْن َغشََّنا} 
يريد أن فإن الذي وأنبيائه يف حبهم اخلري لعباد هللا أمجعني،  هأنك فارقت أولياء :اْلمر الثالث

 .ينبغي أن يكون كأنبياء هللا ورسله، يتمىن اخلري يف الدنيا واآلخرة للناس أمجعني يكون وليا  هلل
بل إنه حيزن إذا أصاب هم  أو غم  حىت املبغضني أو الكافرين، ويدعو هللا بكشف الُضر 

 .صلى هللا عليه وسلَّمعنهم، كما كان يفعل سيدان رسول هللا 
شاركت إبليس وسائر الكفار يف حمبتهم نزول البالَّي للمؤمنني وزوال النعم أنك  :اْلمر الرابع

عنهم، فال يتمىن زوال النعم عن املؤمنني ونزول البالء عليهم إال الكافرين، ويتنزَّه عن ذلك 
 .املوحدين واملؤمنني، ْلهنم حيبون اخلري للناس أمجعني

ن كان هذا احلسد يؤمله دائما ، ويعذبه إأن احلاسد إذا ترك نفسه حلسده، فإن  :اْلمراخلامس
حىت يتحقق ما يف نفسه من مآرب ملن يتمىن أن تزول عنهم  يف الدنيا، وال يزال يف غم وهم وكبد

 رجل يؤمن َبهلل رَب  وَبإلسالم دينا  ل ِبم الُضر، وهذا ال ينبغي أن يكون لالنعم، ويتمىن أن ينز 
 .ورسوال   نبيا   صلى هللا عليه وسلَّموبسيدان دمحم 
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والكره واحلقد واحلسد وكل شيء  أن ينقي قلوبنا أمجعني من البغض تبارك وتعاىلسأل هللا أ
 .يثار جلميع عباد هللا املؤمننيحنو إخواننا املسلمني، وأن يضع يف قلوبنا احلب والود واإل

 وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان َكدم وعلى آله وصحبه وسلَّم


