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  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

  مت بفضل اهللا التحميل من موقعمت بفضل اهللا التحميل من موقع

ccoomm..kkoottoobb44..wwwwww  

بني األصدقاء بني األصدقاء   نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقعنرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر املوقع

  واألقارب ويف املنتدياتواألقارب ويف املنتديات

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية

  واهللا املوفقواهللا املوفق
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 لحمد هللا الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعـدلون          ا
 ال يحصي عدد نعمته العادون، وال يؤدي حق شكره المتحمدون، وال يبلغ مـدى عظمتـه                 ,

  .وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكونالواصفون، بديع السموات واألرض، 
وكاشـف  . مفرج الكربات، وغافر الخطيئات، وقاضي الحاجات، ومستجيب الدعوات       سبحانه  

عليـه  و. الظلمات، ودافع البليات، وسائر العورات، ورفيع الدرجات، وإله األرض والسموات         
  .ال يبرمه سؤال من سألو  إذا شاء فعل، وال يسأل عما يفعلفهو الذيالمتكل، االعتماد و

 شفيعنا يوم الدين محمد صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه             األمينسلم على المصطفي    أثني و أ و
وسـلم  المجاهدين المخلصين ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الـدين             وصحبه  

  .تسليما كثيرا 

 ؛. . . و��  
 كانت خطيئة ولوأ, ضر باآلخرين   وشر وبيل يضر بصاحبه قبل أن ي      , الحسد داء عضال   فإن

 علـى  الحـسد  فحمله له يسجد وأبي أن  آدم إبليس حسدحيث   الحسدفي الوجود هي خطيئة     
كما أن أول جريمة حدثت على ظهـر        ,  من رحمة اهللا تعالى      وكان سبباً في طرده   ,  المعصية

الحسد وحذر  ولقد نهى اإلسالم عن     , األرض كانت بسبب الحسد حينما حسد قابيل أخاه هابيل          
ود كَثير من َأهِل الْكتَابِ     {ماً ألهل الكفر والضالل     ذقال تعالى   , منه لما له من خطر على الدين        

لَو يردونَكُم من بعد ِإيمانكُم كُفَّاراً حسدا من عند َأنفُسهِم من بعد ما تَبين لَهم الْحـقُّ فَـاعفُواْ                   
اصو يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللّه ِإن رِهبَِأم اللّه يْأتتَّى يواْ ح109((((} فَح ( ( ( (�����	 �
�������	 �
�������	 �
�������	 �
�� . . . .        


� 	����) ) ) ) 5((((} ومن شَر حاسد ِإذَا حسد{ :تعالى قال ,الحسد يستعيذ باهللا من شر والمسلم������	 �
������	 �
������	 �
��....        

ير والصالح ما لم ينتشر بينهم وبين النبي صلى اهللا عليه وسلم أن الناس ال يزال فيهم الخ
   .والبغضاءالحسد 
نةَ عرمةَ، بن ضلَبوُل قَاَل: قَاَل ثَعسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمساُل ال:"وزي رٍ النَّاسا بِخَيم لَم 

��    ،،،،    309////8 ( ( ( (	���	��	���	��	���	��	���	��    ��������������������. "يتَحاسدوا
��
��
��
    8157 . ( . ( . ( . (������������    � !"#	� !"#	� !"#	� !"#	) ) ) ) 8////78 : ( : ( : ( : (����
����
����
����
    %��&%��&%��&%��&, '�(�(�	  '�(�(�	  '�(�(�	  '�(�(�	 
 ')")*�	 ')")*�	 ')")*�	 ')")*�	9////172....        

 في عذاب دائم وفي ألم مستمر وفي حزن والحاسد يضر نفسه قبل أن يضر غيره فيظل
   " . ال راحة مع الحسد : " وقديما قيل , وهو صاحب قلب ميت ونفس خبيثة ,متواصل
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 –س بل وأصبح النا, وال يكاد يخلو جسد من حسد , ولقد انتشر هذا الداء بين الناس اليوم 
, بل وصل الحسد إلى األموات,  ال يحسدون األحياء فقط -وال حول وال قوة إال باهللا 

وترك كذا , وصلى عليه فالن وفالن , كيت وكيت ) أي جنازته ( فالن فيقولون كان مشهد 
  : قال الشاعر , وكذا 
� ی�	و�� هْ��� ح�� * * * أس$ً# !�ا م�ت� ��ا��	ِ ِمَ. أ,�� + ا���ِت �  
  . ومن عدم الرضا واليقين بما وهب الرحمن المنان , ذا كله من ضعف اإليمانوه
1- : ت�1ی0 ا��	  

. هو أن يرى الرجل ألخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه            :  الحسد   :قال ابن األثير  
 ) ) ) ) +&,	 -./ �&,	0 1234	 52�6 7 '2�89�	 +&,	 -./ �&,	0 1234	 52�6 7 '2�89�	 +&,	 -./ �&,	0 1234	 52�6 7 '2�89�	 +&,	 -./ �&,	0 1234	 52�6 7 '2�89�	))))1////383.(.(.(.(        

:        ((((.... تمنـي زوال النعمـة عـن مـستحق لهـا          الحسد  : قال ابن حجر رحمه اهللا      و�
:    <ـ=> 	��ـ�
:    <ـ=> 	��ـ�
:    <ـ=> 	��ـ�<ـ=> 	��ـ
))))10////481((((.... 

سواء كانت نعمة دين    ،  الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها        : وقال النووي رحمه اهللا     
�4? . أو دنيا *�	 @�2
 ?4�*�	 @�2
 ?4�*�	 @�2
 ?4�*�	 @�2
)))) A A A A : : : :466((((....        

   .كلمة الحسد في القرآن الكريم بمشتقاتها المختلفة خمس مراتولقد وردت 
ـ وقال ابن القيم ـ ر  أصل الحسد هو بغض نعمة اهللا على المحسود وتمنى زوالها : حمه اهللا 

فالحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفسه وطبعها، وليس هو شيئا اكتسبه من غيرهـا،                 ,
  .... ) ) ) )583	� +(�=	��B �"ـ 	�=�)+ 	��"� Bـ 	�=�)+ 	��"� Bـ 	�=�)+ 	��"� Bـ ( ( ( ( . بل هو من خبثها وشرها

لى بعض عباده مع    هو انفعال نفسي إزاء نعمة اهللا ع      :  في تعريف الحسد   حب الظالل وقال صا 
تمنى زوالها، وسواء اتبع هذا الحاسد هذا االنفعال بسعي منه إلزالة النعمة تحت تأثير الحقد               

�Cـ)+  �Cـ)+  �Cـ)+  �Cـ)+   أهـ. والغيظ، أو وقف عند حد االنفعال النفسي، فإن شراً يمكن أن يعقب هذا االنفعال               
DE�	DE�	DE�	DE�	����) ) ) ) 6////4008.(.(.(.(        

   : ا��#س وح4
34 ا��	
مـا  : قال الحسن رحمه اهللا      , على العبد وإن لم يتمن زوالها      بغض نعمة اهللا  : وحقيقة الحسد   

  . رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد ، نغص دائم وحزن الزم 
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فإن اهللا ـ تبارك وتعالى ـ ما ذكر شـيئا    , والحسد كما هو حقيقة شرعية فهو حقيقة علمية
لقرآن وفي السنة النبوية    في كتابه الكريم إال وله شأن وحكم وحكمة، فالحسد جاء ذكره في ا            

الشريفة، وذلك يعنى أنه طبيعة قائمة في نفوس الناس الذين ال يتقون اهللا فيحسدون النـاس                
على ما آتاهم اهللا من فضله، وهذا من حيث االعتقاد ال مراء فيه وال جدال عليه، ولكن تُرى                   

  .ق هل له من القطعيات العلمية اليقينية ما تؤكد  مصداقية حدوثه وإنه ح
�  7	� +(�=	��B �"ـ   ( ( ( ( قال ابن القيم   F   ـB �"��	 +(�=�	 7 � F   ـB �"��	 +(�=�	 7 � F   ـB �"��	 +(�=�	 7 � F573ـB :��9�	 5��	0 ،ـB :��9�	 5��	0 ،ـB :��9�	 5��	0 ،ـB :��9�	 5��	0 ،231:(:(:(:("   أبطلت طائفة ممن قل نـصيبهم

إنما ذلك أوهام ال حقيقة  لها، وهؤالء من أجهل الناس           : من السمع والعقل أمر العين، وقالوا     
النفـوس  بالسمع والعقل، ومن أغلظهم حجاباً وأكثفهم  طباعاً وأبعدهم عن معرفة األرواح و            

وأفعالها وتأثيراتها، وعقالء األمم على اختالف مللهم ونحلهم ال تدفع أمر العين وال تنكـره،               
وقد دّل القرآن والسنة علـى أن نفـس         : " وإن اختلفوا في سببه ووجهة تأثير العين، ثم قال        

  أهـ" حسد الحاسد يؤذي المحسود 
سان روحاً تحكمه وتهيمن عليه، وهي      مما ال ريب فيه وال يختلف عليه إنس وال جان بأن لإلن           

سر حياته ونبض فؤاده وهذه الروح كالمالئكة والجن ال تُرى وإن كانـت مـثلهم حقيقـة ال                  
خياالً، وواقعاً ال محاالً، وهذه الروح تتأثر بروحانيات وأمور شتى ينتج عـن ذلـك تقلبـات                 

ن يـدمر اإلنـسان إن      وتغيرات في اإلنسان، فالحزن مثالً شيء وجداني قد يصل به األمـر أ            
استمر ودام، وكذلك السرور والفرح قد يؤثران على اإلنسان بما يبهج حياته ويدعم صـحته               

  .ويطيل في عمره بإذن اهللا ويحرك فيه  طاقات وطاقات 
هكذا إن تسلط شيطان منطلق من عين حاسد يريد نشر الشر بين الناس ويتمنى زوال ما أنعم                 

شرير إبليس يحدث اضطرابا في صـاحب النعمـة، أو فـي ذات             اهللا عليهم فإن ذلك الخفي ال     
  .النعمة فيخربها ويهلكها بقوة خفية تحركت باديء ذي بدء من هذا الحاسد المطيع للشيطان 

إن الحسد والغيرة والحقد أقطاب ثالثة لشيء واحد، وإنها آلفات          :" قال الدكتور فيكتور يوشيه   
انب كبير من الطاقة والحيوية الالزمتـين للتفكيـر    تنتج سموماً تضر بالصحة وتقضي على ج      


 ((((".  والعمل �=F3�� ��G�	0 HI���	 
�=F3�� ��G�	0 HI���	 
�=F3�� ��G�	0 HI���	 
�=F3�� ��G�	0 HI���	 / / / / ـB J>�� K	L��	 3�M ـB J>�� K	L��	 3�M ـB J>�� K	L��	 3�M ـB J>�� K	L��	 3�M28.(.(.(.(        
ـ  فلله كم من قتيل، وكم من سليب، وكم من معاف، عاد مـضني  : قال ابن القيم ـ رحمه اهللا 

  على فراشه ؟
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علم الطبائع، فهذا مـن علـم       ال أعلم داءه ما هو ؟ فصدق، ليس هذا الداء من            : يقول طبيبه 
األرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في األجسام والطبائع وانفعال األجـسام عنهـا،         

  .وهذا علم ال يعرفه إال خواص 
  

،  هو الكلب الكلب ، والنمر الحـرِب ، والـسم القـشب           : (  الحاسد    حقيقة وقال الجاحظ عن  
ـلَـك قتل وسبا ، وإن ملك عصى وبغى ، حياتك موته           ، إن م   ، والسيل العرم   والفحل القطم 

وثبوره ، وموتك عرسه وسروره ، يصدق عليك كل شاهد زور ، ويكـذب فيـك كـل عـدل                    
، إنك غير سالم منه     ...مرضي ، ال يحب من الناس إال من يبغضك ، وال يبغض إال من يحبك                

 ولبست ثوب االستكانة عنـد      وإن رفعت القذى عن لحيته ، وسويت عليه ثوبه فوق منكبه ،           
رؤيته ، واغتفرت له الزلة بعد زلته ، واستحسنت كل ما يقبح من شيمه ، وصـدقته علـى                   

، إنه ال يأتيك ولكنه     ... ؟ وما هذا الداء العياء ؟        كذبه ، وأعنته على فجرته ، فما هذا العناء        
ل ما تزيد ماالً ، وأكثر ما       أق: يناديك ، وال يحاكمك ولكنه يوازنك ، أحسن ما تكون عنده حاالً             

وأفرح ما يكون بك أقرب ما تكون بالمـصيبة عهـداً           . تكون عياالً ، وأعظم ما تكون ضالالً        
وأبعد ما تكون من الناس حمداً ، فإذا كان األمر على هذا فمجـاورة األمـوات ، ومخالطـة                   

،  اشرة مثله ـمعالزمنى ، واالجتنان بالجدران ، ومص المصران ، وأكل القردان ، أهون من              
4��0 3	(O�N     )واالتصال بحبله 	 '���
 N�(O	0 3��4	 '���
 N�(O	0 3��4	 '���
 N�(O	0 3��4	 '���
))))AAAA : : : :26    ––––    29((((....        

  :قال الشافعي رحمه اهللا تعالى 

  م8#�=#مارات� �>;ت و�>;*** وداری: آ9 ا�8#س �6. ح#سي 
 3ٍ��� 
� إ+ زوا�=#*** وآ
0 یاري ا��1ء ح#سB1؟إذا آ#ن + ی  

 .
  :ا�$1ق �
. ا��	 وا��
التي ذكرها أهل العلم كابن الجوزي وابن القيم وابن حجر والنووي وغيرهم            من أهم الفروق    

  ـ رحمهم اهللا جميعاً ـ 
عم من العائن، فالعائن حاسد خاص، فكل عائن حاسد وليس كل حاسـد عائنـاً،               أالحاسد  ـ  1

ولذلك جاء ذكر االستعاذة في سورة الفلق من الحاسد، فإذا استعاذ المسلم من شـر الحاسـد                 
        .... ) ) ) )759::::	�=�)+ 	��"�	�=�)+ 	��"�	�=�)+ 	��"�	�=�)+ 	��"�( ( ( ( .... وبالغتهوإعجازهه العائن، وهذا من شمول القرآن دخل في



 7

في الغالـب    العين فيكون سببها     أما زوال النعمة،    يالحسد يتأتى عن الحقد والبغض وتمن     ـ  2
  . واالستعظام واالستحسان اإلعجاب

ان فـي    حيث يسببان ضرراً للمعين والمحسود، ويختلف      األثرالحسد والعين يشتركان في     ـ  3
   أماق القلب واستكثار النعمة على المحسود، وتمنى زوالها عنه،          المصدر، فمصدر الحسد تحر 

العائن فمصدره انقداح نظرة العين، لذا فقد يصيب من ال يحسده من جماد أو حيوان أو زرع                 
 تكيف نفسه بتلك    مع عينه نفسه، فرؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق         أصابتأو مال، وربما    

        ).).).).B231ـ Bـ Bـ Bـ 3.0 ،2	 RQ	���	3Q �ـ، 3.0	 RQ	���	3Q �ـ، 3.0	 RQ	���	3Q �ـ، 3.0	 RQ	���	3Q �ـ577::::	�=�)+ 	��"�	�=�)+ 	��"�	�=�)+ 	��"�	�=�)+ 	��"�((((....ية تؤثر في المعين الكيف
،أو يحصل عنـد غيبـة المحـسود         يحسد في األمر المتوقع قبل وقوعه      أنالحاسد يمكن   ـ  4

وِإن يكَـاد الَّـذين كَفَـروا       {: قال تعالى   ,  الموجود بالفعل    إال بينما العائن ال يعين      وحضوره

� 	����) ) ) ) 51((((} بصارِهم لَما سمعوا الذِّكْر ويقُولُون ِإنَّه لَمجنُونلَيزِلقُونَك بَِأ������	 �
������	 �
������	 �
��....        

  .ال يحسد اإلنسان نفسه وال ماله ولكنه قد يعينهما ـ 5
 من نفس خبيثة حاقدة، ولكن العين قد تقع من رجل صالح مـن جهـة                إالال يقع الحسد    ـ  6

 سـهل   أصاب بن ربيعة عندما     عامر كما حدث من      منه إلى زواله،   إرادة بالشيء دون    إعجابه
  . بدر أهللسابقين إلى اإلسالم، بل ومن امن  ���� عامراً أنبن حنيف بعين برغم 

2-   : أس�#ب ا��	
 ألن  – عليه الـسالم     – فقد حسد آدم     – عليه لعنة اهللا     –أول من وقع في قلبه الحسد إبليس         

 له، عند ذلك اضطرمت واشـتعلت نـار الحقـد           اهللا اجتباه بالخالفة، وأمر المالئكة أن تسجد      
وِإذْ قُلْنَا ِللْمالَِئكَة اسـجدواْ آلدم      { : والحسد في أحشاء إبليس فتكبر عن أمر اهللا كما قال ربنا          

رِينالْكَاف نم كَانو رتَكْباسى وَأب يسلواْ ِإالَّ ِإبدج( ( ( (  } فَس�����	�����	�����	�����	34: : : : .( .( .( .(         
قَاَل ما منَعك َأالَّ تَسجد ِإذْ َأمرتُك قَاَل        { :  اهللا من الجنة، كما قال تعالى      وكانت النتيجة أن طرده   

قَاَل فَاهبِطْ منْها فَما يكُون لَـك َأن تَتَكَبـر          } 12{َأنَاْ خَير منْه خَلَقْتَني من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طينٍ        
    الص نم ِإنَّك جا فَاخْريهفرِين13{اغ {      ثُـونعبمِ يـوي ِإلَى ينرقَاَل َأنظ}14 {      ـنم قَـاَل ِإنَّـك

نظَرِين15{الم {      يمتَقسالْم اطَكرص ملَه ندي َألقْعتَنيا َأغْوقَاَل فَبِم }نِ      } 16ـيـن بم منَّهيآلت ثُم
     و هِمانمَأي نعو هِمخَلْف نمو يهِمدَأي      رِينشَـاك مهَأكْثَر الَ تَجِدو هِمآِئلن شَمع {  ) ) ) )   S	ـ�M,	   S	ـ�M,	   S	ـ�M,	   S	ـ�M,	17:12    

.(.(.(.(        
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  أي أنه توعـد بـأن يجعلهـم مـن            } والَ تَجِد َأكْثَرهم شَاكرِين   {:– لعنه اهللا    –وقول إبليس   
   .الحاسدين 
 ينةالـسف  فـي  فرأى أمر، كما اثنين، زوجين كل من فيها وحمل السفينة، نوح ركب قيل لما 
 قلوبهم فتكون أصحابك، قلوب ألصيب دخلت: قال أدخلك؟ ما: " نوح له فقال يعرفه، لم شيخاً
 إلـى  اللعنة عليك وإن " رجيم، فإنك اهللا عدو يا منها اخرج: " نوح قال معك، وأبدانهم معي،
 أحـدثك  وال بـثالث،  مـنهن  وسـأحدثك  الناس، بهن أهلك خمس: إبليس فقال ، " الدين يوم

 فهمـا : قـال  بالثنتين، يحدثك مره الثالث، إلى بك حاجة ال أنه نوح إلى اهللا فأوحى ،بالثنتين
 شـيطاناً  وجعلت لعنت، وبالحسد الحسد،: يخلفاني ال اللتان هما يكذبان، ال وهما للناس، أهلك


 : : : :   U2	E9T -.ـ�
    	.- E9Tـ�
    	.- E9Tـ�
    	.- E9Tـ�
    ( ( ( ( ....بالحرص منه حاجتي فأصبت كلها، الجنة آدم أتيح والحرص، رجيماً،�
V   U2=ـ*� Cـ�
V   U2=ـ*� Cـ�
V   U2=ـ*� Cـ�V=ـ*� Cـ
 �WTN �WTN �WTN �WTN8////38.(.(.(.(        

   :الطائي تمام أبو قالوكل ذي نعمة محسود 
  حسود لسان لها أتاح طويت *** فضيلة نشر اهللا أراد وإذا
  العود ريح طيب يعرف كان ما *** الغضا جزل في النار اشتعال لوال
  المحسود على النعمى للحاسد *** يزل لم للعواقب التخوف لوال
  :كثيرة منها للحسد أسباب و

  . اK ت�#���# J	�� وا�B1�� 3�#84#ا�م ) 1
أال ال تعـادوا   : قال ابن مسعود رضي اهللا عنـه        . النعمة ، غضبان على القدر       الحسود عدو ف

الذين يحسدون الناس على مـا آتـاهم اهللا مـن         : ومن يعادي نعم اهللا ؟ قال       : نعم اهللا ، قيل     
� : : : :RT	��� XY	��� XY	��� XY	���XY  .فضله Z	RT�Z	RT�Z	RT�Z	    [�\],[�\],[�\],[�\],    HI���	HI���	HI���	HI���	    1////1409....   

 أن قبـل  أنـه  يصيبه ما وثاني اهللا، خلق في اهللا لقدر رده: هو الحاسد فيه يقع خطأ أول إنف
 التـي  الجريمة أو الذنب هو الحسد: قالوا ولذلك. حقداً يحترق فقلبه منه؛ بشر المحسود ينال

 الحاسـد  يرتكـب  أن فقبـل  الحسد، إال عنها عقوبتها تتأخر جريمة كل ألن عقوبتها؛ تسبقها
 إن: ونقـول .. المحسود؟ ذنب وما: قائل قال وربما لبه يحرق الحقد ألن لعقوبة؛ا تناله الحسد
 ومـا . عـافيتهم  وفي نعمهم في يصيبهم والحسد الناس، يصيب داء خلقه بعض في جعل اهللا
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 اهللا نعـم  من نعمة فالمسدس. تلك مثل هذه به؟ ليقتله مسدسه القاتل يوجه حين المقتول ذنب
        .... +(�C 54////335	��GW	 +(�C  :0	��GW	 +(�C  :0	��GW	 +(�C  :0	��GW	0: ....باطل في يستعمله أن له وليس به، نفسه ليحمي إنسان عند
   :الشاعرقال 

و,�Nُم �ُ� أ�اٌء !#�8#ُس * * س�َ
ُ� ی8#��ا �� إْذ ا�$�� َحَ	ُوا  
1ِO1اP8#ِء آ	ا�� .�ْJُ #=َ=ِQ�� * * ًا�Rم
ُ� إ�ُ� وم�4ً# ح	  

  :  وا��S$8�#� TUا�1�6) 2
وأن غيره ال يستحق هذه النعم      , غيرهحق بالنعم من     فإذا كان الحاسد معجباً بنفسه رأى أنه أ       

, وينسى أن األرزاق أقـدار مـن اهللا وأسـباب           ,  أذكر وأعقل منه     – فيما يخيل له     –؛ ألنه   
  . وليست فهماً وال حجا 

  : قال أبو تمام 

َ�#ِ�ُ� َوُهَ� َدْهXِ1ِ ِمْ. اْ�َ$َ�� َوُی6ِْي*  * Qَ#ِه9ُ َوُهَ� َ�ْ
Wِِ� ِمْ. اْ�َ$َ�� َی8َ#ُل  
� َت1ِUْي اYرزاق َآ#َ�ْ: َوَ�ْ��َ�َ #Uَ�ِ�ْ6َْ.  *  *ا��ِ=.; ِمْ. إَذْن َهَِ=ْQَ �ُOِ#=َ�َ�ْا  
3 (S$8ا� Z�, :  

، بل ربما تتمنى الشر لمن أحـسن          فبعض النفوس نعوذ باهللا منها ال تتمنى ألحد خيراً أبداً         
يه وسلم أن أفضل الناس ما كان قلبـه         ولقد أخبرنا النبي صلى اهللا عل     .إليها لخبث دفين فيها     

 صلى اِهللا ِلرسوِل قيَل:قال . عمرٍو بنِ اِهللا عبد عن. طاهرا ونفسه طيبة ؛ ال يحقد وال يحسد         
 : قَـالُوا  . اللِّـسانِ  صـدوق  ، الْقَلْبِ مخْمومِ كُلُّ : قَاَل ؟ َأفْضُل النَّاسِ َأي : وسلم عليه اهللا

 ، بغْـي  والَ ، فيه ِإثْم الَ ، النَّقي التَّقي هو : قَاَل ؟ الْقَلْبِ مخْموم فَما ، نَعرِفُه سانِاللِّ صدوقُ
��'    	.-	.-	.-	.-    ��������������������.حسد والَ ، غلَّ والَT'��T'��T'��T) ) ) ) 4216(((('�(�(�	 '�(�(�	 '�(�(�	 '�(�(�	     ')")*�	')")*�	')")*�	')")*�	 " " " "2 /  /  /  / 669....        

, حاسـد والتبـاغض     وذكرت كتب السنة هذه القصة الرائعة في فضل سالمة الصدر ونبذ الت           
 عليـه  اهللا صـلى  اِهللا رسوِل عنْد جلُوس نَحن بينَما:قَاَل ، ماِلك بنِ َأنَسِ عن ، الزهرِي عنِ
 ِلحيتُـه  تَنْطُفُ ، اَألنْصارِ من رجٌل فَطَلَع الْجنَّة، َأهِل من رجٌل اآلن علَيكُم يطْلُع : قَاَل ، وسلم
اءم نم وِئهضلِّقٌ ، وعم هلَيي نَعف هداِل يا ، الشِّمفَلَم كَان نم وُل قَاَل ، الْغَدساهللا صلى اِهللا ر 
 مرتَبتـه  مثْـلِ  علَـى  الرجُل ذَِلك فَطَلَع ، الْجنَّة َأهِل من رجٌل اآلن علَيكُم يطْلُع : وسلم عليه
 رجـلٌ  اآلن علَـيكُم  يطْلُع : وسلم عليه اهللا صلى اِهللا رسوُل قَاَل ، الْغَد من كَان فَلَما ، ىاُألولَ
نِل مَأه نَّةالْج ، فَطَلَع ُل ذَِلكجلَى الرثِْل عم هتتَبرا ، اُألولَى مفَلَم ـولُ  قَامساهللا صـلى  اِهللا ر 
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 الَ َأن فََأقْـسمتُ  ، َأبِـي  الَحيتُ ِإنِّي : فَقَاَل ، الْعاصِ بنِ عمرِو بن اِهللا عبد تَبِعه ، وسلم عليه
 قَـالَ  نَعم، : فَقَاَل ، فَعلْتَ يميني تَحلَّ حتَّى ِإلَيك تُْؤوِيني َأن رَأيتَ فَِإن ، لَياٍل ثَالَثَ علَيه َأدخَُل
َأنَس : فَكَان بعاِهللا د نرِو بمنِ عاصِ بثُ الْعدحي : اتَ َأنَّهب هعلَةً ملَي ، ـالٍ  ثَالَثَ َأولَي ،  فَلَـم 
هري قُومي نِل ماللَّي ءبِشَي ، رغَي ِإذَا َأنَّه لَى انْقَلَبع هاشرف اَهللا ذَكَر ركَبتَّى ، وح قُومي  الَةِلـص 
بِغُ ، رِالْفَجسفَي وءضقَاَل ، الْو دباِهللا ع : رالَ َأنِّي غَي هعمقُوُل َأسا  ِإالَّ يـرـا  ، خَيفَلَم  تـضم 
 والَ غَـضب  واِلدي وبين بيني يكُن لَم ِإنَّه ، اِهللا عبد يا : قُلْتُ ، عملَه َأحتَقر كدتُ لَياٍل الثَالَثُ

ةٌهرنِّي ، جلَكتُ وعموَل سسثَالَثَ يقول لك  وسلم عليه اهللا صلى اِهللا ر  اتـرـي  ، مف  ثَـالَث 
اِلسجم :طْلُعي كُملَيع ٌل اآلنجر نِل مَأه نَّةتَ ، الْجَأنْتَ فَطَلَع لْكالثَالَثَ ت اترتُ ، مدآوِي فََأر 
كِإلَي ، فََأنْظُر علَكم ، فَلَم كُل َأرمتَع ٍل كَبِيرما ، عي فَملَغَ الَّذب ا بِكوُل قَاَل مساهللا صلى اِهللا ر 
 هـو  ما : فَقَاَل ، دعاني ولَّيتُ فَلَما ، عنْه فَانْصرفْتُ ، رَأيتَ ما ِإالَّ هو ما : قَاَل ؟ وسلم عليه
 خَيـرٍ  علَـى  َأحـسده  والَ ، الْمسلمين من َألحد غال نَفْسي في َأجِد الَ َأنِّي رغَي ، رَأيتَ ما ِإالَّ

طَاهَأع اللَّه اهقَاَل ، ِإي دباِهللا ع نرٍو بمع : هذي هلَغَتْ الَّتب بِك ، يهي ويقُ الَ الَّتنُط.  
� `��ـ  ) ) ) ) 12727((((166////3    �_�3_�3_�3_3    ����������������������� `��ـ  0��� `��ـ  0��� `��ـ  0��0      ab�
�ـ,	 5"Gـc �      ab�
�ـ,	 5"Gـc �      ab�
�ـ,	 5"Gـc �      ab�
�ـ,	 5"Gـc � : : : :         ?d"Wـ�	 aـ�c �ـ�M <")ـB eN�0
0	f, e�ـ9�B eNـ("> �Mـ� cـ�a 	�ـf         ?d"W�ـ9�B eNـ("> �Mـ� cـ�a 	�ـf         ?d"W�ـ9�B eNـ("> �Mـ� cـ�a 	�ـf         ?d"W�ـ9  e	0
0  e	0
0  e	0
0 

 :gــ Th�	 :gــ Th�	 :gــ Th�	 :gــ Th�	 ) ) ) )3694 (  (  (  ( 0000""""�Q�ــ) i9�	�Q�ــ) i9�	�Q�ــ) i9�	�Q�ــ) i9�	 " " " "،،،،    7777" " " " Jــ MJــ MJــ MJــ M    [�ــ ــ�]	�" ــ�]	�" ــ�]	�" ــ'    	�" ــ'0	��"� ــ'0	��"� ــ'0	��"� �"��	0 " " " "863    ,  j
ــ)=3 k	 7 �F�ــ� 0	4ــ �	���	0   j
ــ)=3 k	 7 �F�ــ� 0	4ــ �	���	0   j
ــ)=3 k	 7 �F�ــ� 0	4ــ �	���	0   j
ــ)=3 k	 7 �F�ــ� 0	4ــ �	���	0  ) ) ) )3////73 (  (  (  ( 
 Xlg�	 ��>	00 �))B0 Xlg�	 ��>	00 �))B0 Xlg�	 ��>	00 �))B0 Xlg�	 ��>	00 �))B0....        

4 (  : ت$�ق ا���	�د �$9P ی�U> ��8 ا��#س
 .إلخ .. . الوجاهةأو, أو الجاه , األدب  كالعلم أو المال أو 

 :قال معن بن زائدة 

+ �#ش م. �#ش ی�مً# \
1 م�	�ِد*** إ�� ُحِ	ت] !>اد اK !� ح	ي   
 ��O#P! .1ء إ+ م�ا� ̀]1ف أو �#��^س وا��Uِد*** م# ی�	 �� وا���#�  

  :حT ا�1ی#س3 ) 5
حمهـا  فإذا كانت النفس مريضة بحب التصدر والرياسة فإنها تحسد كل من تـشعر أنـه يزا               

ويضايقها في الوصول إلى المناصب ، ومن ثم تسعى إلسقاط الطـرف اآلخـر لتتفـرد هـي          
بالرياسة ، وهذا هو الذي دعا عبد اهللا بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعداوة النبي صـلى                  
اهللا عليه وسلم حيث كان يتأهب ليكون رئيساً على المدينة ، فلما جاء النبي صلى اهللا عليـه                  
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المدينة تركه الناس وأقبلوا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم والتفـوا حولـه                وسلم إلى   
  .فحسده عبد اهللا بن أبي على ذلك ثم بذل جهده في محاربة اإلسالم  

ثُم َأرسلْنَا موسى وَأخَـاه هـارون بِآياتنَـا وسـلْطَانٍ      { :  وكما حكى القرآن عن قوم فرعون     
فَقَالُوا َأنُْؤمن ِلبشَرينِ مثْلنَا    } 46{فرعون وملَِئه فَاستَكْبروا وكَانُوا قَوماً عاِلين     ِإلَى  } 45{مبِينٍ

ونابِدا لَنَا عمهمقَوو { ) ) ) )H�9Tmk	H�9Tmk	H�9Tmk	H�9Tmk	::::4547ــــ( ( ( ( ....        
يتيم أبي طالـب يـزعم أنـه    :  حيث قالوا���� وكذلك كان الكبر سبباً في حسد كفار مكة للنبي     

  .نبي
  }وقَالُوا لَولَا نُزَل هذَا الْقُـرآن علَـى رجـٍل مـن الْقَـريتَينِ عظـيمٍ                 {: حكى القرآن عنهم   و
))))S��n�	S��n�	S��n�	S��n�	::::31((((....        
6 (   :ا��S!#8 !� ��9 واح

 فهذا مما يسبب الحسد في كثير من األحوال ، حيث تجد التاجر يحسد التـاجر ، والمـزارع                  
 الم ، والواعظ يحسد الواعظ وقلَّ أن تجد عالماً يحسد طبيباً          يحسد المزارع ، والعالم يحسد الع     

ما : "  كان ابن سيرين ـ رحمه اهللا ـ يقول  . ، أو مهندساً يحسد مزارعاً إال ألغراض أخرى
حسدت أحدا أبداً على شيء من أمور الدنيا، ذلك أنه مهما أوتي من الدنيا  فلو كان مـصيره                   

حقيرة في الجنة ؟ وإن كان مصيره إلـى النـار فكيـف             الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهى       
  .أحسده على الدنيا وهو صائر إلى النار ؟

 7 (  : ا��bف م. !�ت ا��4#ص
 فإذا كان الحاسد مشتهراً بأمر ، حتى صار الناس يتزاحمون عليه بـسببه ، وصـار اسـمه          

عليه في ذلك األمر    ، واشتهر أمره ، ثم برز من يساويه أو يتفوق            مذكوراً على جميع األلسن   
تراه يحسده ويتمنى أن ينتقل إلى مكان آخر ، أو أن ينجفل الناس عنه ، خوفاً مـن فـوات                    

 كما حدث مع إخوة يوسف في تنازعهم علـى          مقصده من الشهرة والمال والثناء وغير ذلك        
        . . . . ))))2::::8��2o��2o��2o��o(((( }ن عصبةٌ ِإذْ قَالُواْ لَيوسفُ وَأخُوه َأحب ِإلَى َأبِينَا منَّا ونَح {: حب أبيهم

  :تمام أبو وقال

�1W� 3ٍ اK أراد وإذا
P!  * * * :ی�c #ن �=# أت#ح	د ��	ح  

T ی�1ف آ#ن م# * * *  Q#ورت !
�# ا�8#ر اش��#ل ��+c ا���د �1ِف  
  : ت	�T ا���	�د �$	� !� ح	 ا�8#س ��) 8
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بالغة في إظهار نعمة المـال أو        وذلك عن طريق المبالغة في إظهار نعم اهللا تعالى عليه كالم          
  .إلخ...الصحة أو الذكاء أو الجمال أو قوة الذاكرة 

 أبي و عباس بن اهللا عبد و طالب أبي بن علي و جبل بن معاذ حديث من رويومن هنا فقد 
 نعمة ذي كل فإن ، بالكتمان الحوائج إنجاح على استعينوا"  مرسال بردة أبي و هريرة
   " .محسود
��	���	��	���	��	���	��	���	) ) ) ) 20////94    ،،،،    ��
��
��
��
    183 ( ( ( (،،،،    ��8"��	0��8"��	0��8"��	0��8"��	0    7777     5Gـc 5Gـc 5Gـc 5Gـc     H��ـ�     ،،،،    ) ) ) ) 5////277	pqـ� H	pqـ� H	pqـ� H	pqـ
�ـ� 
�ـ� 
�ـ� 
    6655 ( ( ( (,     ��� )  )  )  ) Bـ("> Bـ("> Bـ("> Bـ(">  : (  : (  : (  : ( 	,��ـ��� 	,��ـ��� 	,��ـ��� 	,��ـ

�E�	�E�	�E�	�E�	    123]123]123]123]    ��
��
��
��
 :  :  :  : 943    7777    <")B<")B<")B<")B    RT�Z	RT�Z	RT�Z	RT�Z	.... 
يظهـر   ينبغي لمن تظاهرت نعم اهللا عز وجل عليـه أن       : ( قال اإلمام ابن الجوزي رحمه اهللا       

الدنيا التي يأمر الحزم بتركهـا      ، وهذا من أعظم لذات       منها ما يبين أثرها وال يكشف جملتها      
النفس ، إال أنهـا إن أظهـرت         وإني تفقدت النعم فرأيت إظهارها حلواً عند      ،  فإن العين حق    

وإن أظهرت لعدو فالظاهر إصابته بالعين لموضع الحسد         ،   لوديد لم يؤمن تشعث باطنه بالغيظ     
، وفي حال الـنعم يـصيب   في حال البالء يتشفى  ، إال أنني رأيت شر الحسود كالالزم ، فإنه

��Y ) بالعين r	 3"B �Y�r	 3"B �Y�r	 3"B �Y�r	 3"B)))) A A A A : : : :177((((....        
  :قال الشاعر

B�: صورهُ� م. اYو\#ِر*** إ�� Yرح� ح#سي; �$1ط م#   
 �=��
�! �� Kا g
���=� !� �#ِر*** �`1وا ص8J38 وQ �!  

ـ         :  أما أنا فحقاً أقول   : ( وقال الجاحظ    ه اهللا  لو ملكتُ عقوبة الحاسد لم أعاقبه بأكثر مما عاقب
: : : :  3"B)))) A A A A	rـ� 3"B  �Y	rـ� 3"B  �Y	rـ� 3"B  �Y	rـ��Y   )فزاده اهللا حسداً ، وأقامه عليه أبداً    ،  بإلزام الهموم قلبه وتسليطها عليه       به
21((((.... 

  :الشافعيوقال 

� َأْح4ِْ َوَ�ْ� َ�َ$ْ�ُت َ��;#�َ�َ اْ�َ�َاَواِت َه�h ِمْ. َ�ْ$ِ	� َأَرْحُ: * *َأَحٍ  
�hإ� �h
وhي ُأَحُ�َ ِ�
;#ِت �h8�َ ا�W;1; َْ̂دَ!gَِ� * *ُرْؤَیِ�ِ� 8ْ�َِ;��#�ِ  

1ُ=ِjْ1َ َوُأWْ�ِ�ِْن ا#	َ�ْkِ�ْ�ِ �ُPُlَ�ْ#*  * َأ�َآَ̂�;َ ْJَ �Wََح ��ِ�ْJَ َمَ��;#ِت  
اْ�َ�َ�د;اِت gُmْJَ اْ�ِ�َ>اِ�ِ=ْ� َوِ!�*  * 1ْJُُ�ُ=ْ� ا�8;#ِس َدَواُء َداٌء ا�8;#ُس  

 
:  ا��	أ��اع  -3  
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  .محمود وحسد مذموم، دحس: نوعان الحسد
  :ا��Rم�م ا��	: أوً+
 ويتمنـى  ذلـك  فيكره آخر إنسان على نعمة اإلنسان يرى أن هو المذموم بالحسد المقصود 

 منـه  وحـذرنا  كتابه في وحرمه اللَّه ذَمه الحسد من النوع وهذا. إليه وانتقالها عنه زوالها
  .المطهرة سنته في وسلم عليه اهللا صلى النبي
ود كَثير من َأهِل الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد ِإيمانكُم كُفَّاراً حسدا من عند َأنفُـسهِم    {: تعالى قال

 شَيء قَدير   من بعد ما تَبين لَهم الْحقُّ فَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّى يْأتي اللّه بَِأمرِه ِإن اللّه علَى كُلِّ               
 {))))109 ( ( ( (�����	 �
�������	 �
�������	 �
�������	 �
��....  
 الكتـاب،  أهل من الكفار سلوك من المؤمنين عباده تعالى اللَّه يحذر: اللَّه رحمه كثير ابن قال

. للمـؤمنين  الحـسد  من عليه مشتملون هم وما والباطن، الظاهر في لهم بعداوتهم ويعلمهم
]]]]+(�C+(�C+(�C+(�C    -.	-.	-.	-.	    +!F+!F+!F+!F    �2ـ�ـ�ـ�ـ    AAAA18[[[[....        

حسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللّه من فَضله فَقَد آتَينَآ آَل ِإبراهيم الْكتَـاب              َأم ي {: سبحانه وقال
�u) ) ) ) 54((((} والْحكْمةَ وآتَينَاهم ملْكًا عظيما(9�	 �
��u�(9�	 �
��u�(9�	 �
��u�(9�	 �
��....  

 صـلى  النبي يعني الناس: تعالى وقوله اليهود،: يعني يحسدون أم: تعالى قوله: القرطبي قال
 على وأصحابه النبوة، على حسدوه: وغيرهما ومجاهد عباس ابن قال.خاصة وسلم ليهع اهللا

        ....]]]]AAAA252    �5ـ�ـ�ـ�ـ    	���XY	���XY	���XY	����C+(�C+(�C+(�C    XY)+.[.[.[.[به اإليمان
  : مراتب منها المذموم وللحسد
 بكافـة  يـسعى  ولذا إليه، تنتقل وأن الغير، عن النعمة زوال اإلنسان يحب أن: األولى المرتبة
 يجعلـه  أو داره، علـى  يحصل كأن مقصوده، على ليحصل يهإل اإلساءة إلى المحرمة السبل
. الغيـر  ذلك من بدالً عليه يحصل أن فيحب منصب، صاحب يكون أو ليتزوجها، امرأته يطلِّق
  .الحساد بين الغالبة هي المرتبة وهذه
 ،إليه تنتقل ال النعمة هذه كانت وإن الغير، عن النعمة زوال اإلنسان يحب أن: الثانية المرتبة
  .األولى المرتبة دون ولكنها الخُبث غاية في المرتبة وهذه
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 لديـه  يكـون  أن يشتهي ولكنه لنفسه، النعمة هذه نفس اإلنسان يحب ال أن: الثالثة المرتبة
 يظهـر  ال كـي  الغيـر  عن النعمة هذه زوال أحب مثلها، على الحصول عن عجز فإن مثلها،
�u[[[[. بينهما التفاوت"]q	u�"]q	u�"]q	u�"]q	    v	nw��v	nw��v	nw��v	nw��    �3ـ�ـ�ـ�ـ    AAAA298[[[[        

إن إبليس قال لنوح، اثنتان أهلك بهما بنـى آدم،  : يروى عن ابن عمرـ رضي اهللا عنهما ـ  
الحسد وبالحسد لُعنْتُ وجعلْت شيطاناً رجيماً، والحرص وقد ُأبيح آلدم الجنة كلهـا، فأصـبت               

جـه  أخر.                                                             ( حاجتي منه بالحرص    
  )ابن أبي الدنيا 

�  7	� +(�=	��B �"ـ يقول و F �"��	 -.	 ـB �"��	 +(�=�	 7 � F �"��	 -.	 ـB �"��	 +(�=�	 7 � F �"��	 -.	 ـB �"��	 +(�=�	 7 � F �"��	 -.	584  :للحسد ثالث مراتب:  
  .بغض نعمة اهللا على المحسود وتمني زوالها:  أحداها
فهو يكره أن يحدث اهللا لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى           . تمنى استصحاب عدم النعمة     : والثانية

فهـو يتمنـى   . أو ضعفه، أو شتات قلبه عن اهللا، أو قلة دينه على حاله من جهله، أو فقره،       
دوام ما هو فيه من نقص وعيب، فهذا حسد على شيء مقَدر، واألول حسد على شيء محقق                 

وكالهما حاسد، وعدو نعمة اهللا، وعدو عباده، وممقوت عند اهللا تعالى، وعند النـاس، وال               . 
       سودون عليهم إال من يريد اإلحسان إليهم، فأمـا عـدو      يسود أبداً، وال يواسى فإن الناس ال ي

نعمة اهللا عليهم فال يسودونه باختيارهم أبداً إال قهراً، يعدونه من البالء و المـصائب التـي                 
  .ابتالها اهللا بها، فهم يبغضونه وهو يبغضهم

مة حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النع: والثالثة
وفي  {:وقد قال تعالى. عنه، فهذا ال بأس به، وال يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافسة 

ونستَنَافتَنَافَسِ الْمفَلْي ذَِلك { ))))?���k	?���k	?���k	?���k	 : : : :26((((  , ال حسد إال :" أنه قال: ����وفي الصحيح عن النبي
 آتاه اهللا الحكمة، فهو رجل آتاه اهللا ماالً وسلطه على هلَكَتْه في الحق، ورجل: في اثنتين

                . . . . ))))�M ��=T �"�M ��=T �"�M ��=T �"�M ��=T"� ( ( ( ( " يقضى بها ويعلمها الناس 
  :أذينة بن عروة قال

+ 1 �اء ی��ت�ا ح�� * * *  وزاده� ح	#دي اK ی��
م�86ن \  
أح���� ا��Oo م. !4ًا أ9Q * * *  م8>�3ٍ آ9 !� رأی�=� إ��  
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#
�#p :د����ا�   :  ا��	
 يرى اإلنسان نعمة على غيره، فيتمنى أن يكون له مثلهـا            المقصود بالحسد المحمود هو أن    

        .... ) ) ) )B 383ـ  Bـ  Bـ  Bـ 1	�89�2' /.- 	,&+ �ـ 	�89�2' /.- 	,&+ �ـ 	�89�2' /.- 	,&+ �ـ 	�89�2' /.- 	,&+ �ـ ( ( ( (  .دون أن يكرهها أو يتمنى زوالها عن ذلك الغير
رجل علمه اهللا القرآن    : ال حسد إال في اثنتين    :"  كما عند البخاري   ����وهذا الذي قال عنه النبي      

ليتني أوتيت مثلما أوتى فالن، فعملت      : سمعه جار له فقال   فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ف      
ليتني أوتيت مثل ما أوتى     : مثل ما يعمل، ورجل أتاه اهللا ماالً فهو يهلكه في الحق، فقال رجل            


: [123 "( "( "( "( فالن فعملت مثل ما يعمل �d��	 123] :
�d��	 123] :
�d��	 123] :
�d��	5026( ( ( (         
لمنافـسة فـي    ويسمى هذا النوع من الحسد المحمود بالغبطة أو المنافسة، ومن المعلوم أن ا            

قـال  , في سنته المطهرة     ����عمل الخيرات وطلب اآلخرة أمر حثنا عليه اهللا في كتابه والنبي            
سابِقُوا ِإلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها كَعرضِ السماء والَْأرضِ ُأعـدتْ ِللَّـذين               {: تعالى

    فَض ذَِلك هلسرو نُوا بِاللَّهيمِ   آمظِل الْعذُو الْفَض اللَّهو شَاءن يم يهْؤتي 3234( ( ( (  } ُل اللَّه	3234	3234	3234	وقال ,))))21: : : : 

روى أبو داود عـن عمـر بـن         , )))) : : : :26	���kـ? 	���kـ? 	���kـ? 	���kـ? (((( } وفي ذَِلك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسون    {: سبحانه
اليوم أسـبق   :  أن نتصدق، فوافق ذلك ماالً عندي، فقلت       ����أمرنا رسول اهللا    :  قال ����الخطاب  

" ما أبقيـت ألهلـك؟      :" ����فجئت بنصف مالي، فقال رسول اهللا       : أبا بكر إن سبقته يوماً، قال     
أبقيت لهم اهللا   : يا أبا بكر، ما أبقيت ألهلك؟ قال      :" فقال. وأتي أبو بكر بكل ما عنده     . مثله: قلت

��� ( ( ( ( " واهللا ال أسابقك إلى شيء أبداً: قلت. ورسوله��x� N0	N �.� <")B �����x� N0	N �.� <")B �����x� N0	N �.� <")B �����x� N0	N �.� <")B 123] 123] 123] 123]1472((((.... 
 هذا الكالم وليس في قلبه شيء؛ ألن المؤمن التقى النقي هو الـذي ال يحـسد                 ����يقول عمر 

أحداً أبداً على ما أعطاه ربنا المعبود في هذا الوجود، فالمؤمن يغبط ومن في إيمانـه خلـل                  
  .يحسد 

اهللا بها عليه    على األنصار ألنهم ال يحسدون أحداً على نعمة أنعم           – عز وجل    –وقد أثنى اهللا    
والَّذين تَبوُؤوا الدار والِْإيمان من قَبلهِم يحبون من هاجر ِإلَيهِم ولَا يجِدون فـي               {:فقال تعالى 

ح نَفْسه  صدورِهم حاجةً مما ُأوتُوا ويْؤثرون علَى َأنفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ شُ             
 ونحفْلالْم مه لَِئكفَُأو{  ) ) ) )�W4	�W4	�W4	�W4	 : : : :9( ( ( (         

والَّذين جاُؤوا من بعدهم يقُولُون ربنَا اغْفر لَنَـا          {:ولقد وصف اهللا تعالى هؤالء الناس بقوله      
               ....) ) ) ) ::::10	�W4	�W4	�W4	�W4  (  (  (  (}}}}اً لِّلَّذين آمنُوا وِلِإخْواننَا الَّذين سبقُونَا بِالِْإيمانِ ولَا تَجعْل في قُلُوبِنَا غلّ
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4- : أ1Bار ا��	  
 

 حـصوله  عـدم  أو له، حدثت عمن النعمة زوال تمني مجرد ألنه القلوب؛ أفعال من والحسد
 عـدم  علـى  القلبـي  الحـرص  أو عليها، لحصوله الحزن أو عنه، لزوالها الفرح أو عليها،
  .القلوب أفعال من هذه وكل عليها، حصوله

 اهللا رسـول  يخـدم  اليهود من غالم كان لما : - عنهما اهللا رضي - وعائشة عباس ابن قال
 صـلى  النبـي  أثر من مشاطة أخذوا حتى يزالوا فلم ، اليهود إليه قربت وسلم عليه اهللا صلى
 وسلم عليه اهللا صلى بها ليسحروه اليهود؛ فأعطاه ، مشطه أسنان من وعدة وسلم عليه اهللا

   .اليهود من رجل ، األعصم ابن ذلك وتولى

 قـوى  واألرواح األجـسام  فـي  خَلَقَ سبحانه اللَّه أن ريب ال: اللَّه رحمه القيم ابن اإلمام قال
 تـأثير  إنكـار  لعاقل يمكن وال مَؤثرة، وكيفيات خواص، منها كثير في وجعل مختلفة، وطبائع
 شـديدة  حمرة يحمر كيف الوجه ترى تفأن. محسوس مشَاهد أمر فإنه األجسام، في األرواح

 الناس شاهد وقد. إليه يخافه من نظر عند شديدة صفْرة ويصفر منه يستحي من إليه نظر إذا
 بـالعين  ارتباطها ولشدة األرواح تأثير بواسطة كله وهذا قواه، وتضعف النظر من يسقم من

نسبوقواهـا  طبائعها مختلفة واألرواح.للروح التأثير وإنما الفاعلة، هي وليست إليها الفعل ي 
 رسوله سبحانه اللَّه أمر ولهذا بينًا، أذًى للمحسود مؤذية الحاسد فروح وخواصها، وكيفياتها
 إال ينكره ال أمر المحسود أذى في الحسد وتأثير شره، من به يستعيذ أن وسلم عليه اهللا صلى
 الحاسـدة  الخبيثة النفس فإن بالعين، بةاإلصا أصل وهو اإلنسانية، حقيقة عن خارج هو من

 األفعى، بذلك األشياء وأشبه الخاصية، بتلك فيه فتؤثر المحسود، وتقابُل خبيثة، بكيفية تتكيف
 خبيثة بكيفية وتكيفت غضبية قوة منها انبعثت عدوها قابلت فإذا بالقوة، فيها كامن السم فإن

 طَمس في تؤثر ما ومنها الجنين، إسقاط في ثرتؤ حتى وتقوى كيفيتها تشتد ما فمنها مؤذية،
�N.البصرGk	N�Gk	N�Gk	N�Gk	    -./-./-./-./    �"��	�"��	�"��	�"��	    �4ـ�ـ�ـ�ـ    AAAA166[[[[....        

N0	N �.�0 :gTh�	0 3_� [�Tq	 z��� 3�>N0	N �.�0 :gTh�	0 3_� [�Tq	 z��� 3�>N0	N �.�0 :gTh�	0 3_� [�Tq	 z��� 3�>N0	N �.�0 :gTh�	0 3_� [�Tq	 z��� 3�> عن الحسن البصري حيث قال : قال���� عن الزبير بن العوام
ـ  الكبر، والحرص، والحسد، فالكبر هالك الدين : هالك الناس من ثالث:  " ـ رحمة اهللا عليه 

لعن إبليس، والحرص هالك النفس وبه ُأخرج آدم من الجنة، والحسد رائد الشر وبه قتل               وبه  
  " . قبيل أخاه هابيل 
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   :أوجه خمسة من ربه بارز الحاسد : الحكماء بعض قال
   .غيره على ظهرت نعمة كل أبغض أنه : أحدها
   .القسمة هذه إلي قسمت لم : يقول كأنه ، ربه لقسمة ساخط أنه : وثانيها
   .اهللا بفضل يبخل وهو ، يشاء من يؤتيه اهللا فضل أن : أي ، اهللا ضاد أنه : وثالثها
   .عنهم النعمة وزوال ، خذالنهم يريد أو ، اهللا أولياء خذل أنه : ورابعها
   .إبليس عدوه أعان أنه : وخامسها

 وال ، وبغـضاء  عنةل إال المالئكة عند ينال وال ، ندامة إال المجالس في ينال ال الحاسد : وقيل
 اهللا من ينال وال ، واحتراقاً ، حزناً إال اآلخرة في ينال وال ، وغما ، جزعاً إال الخلوة في ينال
   .ومقتاً بعداً إال

 �N�M -.	 �N�M -.	 �N�M -.	 �N�M -.	 : : : :+(�C+(�C+(�C+(�C    {����	{����	{����	{����	        19////3....        
 	��� ا��#س ووأ1Bارpq#ر و���  ���g��U�م8=# ا�  : 

    : ح�r ا�ی.- 1
 األمـم  داء إليكم دب«: قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن العوام بن الزبير عن الترمذي روى
    	�Thـ :g	�Thـ :g	�Thـ :g	�ThـB<")B<")B<")B     :g(">[[[[. »الدين تحلق ولكن الشعر تَحلقُ أقول ال الحالقة، هي والبغضاء الحسد،: قبلكم
2038    <")B0<")B0<")B0<")B0    RT�Z	RT�Z	RT�Z	RT�Z	) ) ) ) 3361 ( ( ( (<")B<")B<")B<")B    e+w�e+w�e+w�e+w�.(.(.(.(   ق: " قال المباركفوريلين تَحأي َ  الدلهتَْأصـا  تَسكَم 

        ....M 9////297� H	�Gk�M  N� H	�Gk�M  N� H	�Gk�M  N� H	�Gk�N "الشَّعر الْموسى ْأصليستَ
   : ا��$#ء اsی�#ن ا�6#م9- 2

: عبد قلب في يجتمعان ال«: قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن هريرة أبي عن النسائي روى
�B<")B<")B<")B    �Q(">[[[[. »والحسد اإليمان(9�	�Q�(9�	�Q�(9�	�Q�(9�	    2912[[[[ .... 

 وفيح جهنم ، وال ال يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل اهللا(قال صلى اهللا غليه وسلمو
�H 0	��"��8) يجتمع في جوف عبد اإليمان والحسد�] -.	 e	0
��8"��	0 H��] -.	 e	0
��8"��	0 H��] -.	 e	0
��8"��	0 H��] -.	 e	0
0 0 0 0 eN�9�f eN�9�f eN�9�f eN�9�f     ،-(]،-(]،-(]،-(]    �����0�����0�����0�����0    �Q�(9�	�Q�(9�	�Q�(9�	�Q�(9�	    6////12----

13،،،،    ��	���	0��	���	0��	���	0��	���	0    7777" " " " +w*�	+w*�	+w*�	+w*�	 " " " "410    -M-M-M-M    �("M�("M�("M�("M    -.-.-.-.    ،N�_،N�_،N�_،N�_    3_�03_�03_�03_�0    2////340    -M-M-M-M    ،}��2،}��2،}��2،}��2    �9�g�    ،N	�g	�g	�g	    	��،1"	��،1"	��،1"	��DF    -M-M-M-M    ،1"مه�DFمه�DFمه�DFمه�q	،N�9�q	،N�9�q	،N�9�q	    
�))B0�))B0�))B0�))B0    �F�4	�F�4	�F�4	�F�4	    2////72....        

        

#ع ا��	8#ت -3B  :  
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 تأكل كما الحسنات يأكل الحسد (  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال الكم بن أنس نع
��     : : : :4////276	�-9(	�-9(	�-9(	�N    7777    -9(	NN0	NN0	NN0	N0    �.��.��.��.�    ��������������������(((( ) الحطب النار
��
��
��
) ) ) ) 4903 ( ( ( (-.	0-.	0-.	0-.	0    ���T���T���T���T    2////1408    ��
��
��
��
) ) ) ) 4210 ( ( ( (
eN�9�feN�9�feN�9�feN�9�f    o"G�o"G�o"G�o"G�    �">�">�">�">    �("M�("M�("M�("M    -.-.-.-.    �.��.��.��.�    �("M�("M�("M�("M    ��G���G���G���G�    3_�3_�3_�3_�    e+60e+60e+60e+60 ( ( ( (....        
4 -g��U�ء !� ا�#Plر ا��#W1 وا��
bا� g!ر :   

 الـشيخان  روى. 
0	e 	���	�ـ�  
0	e 	���	�ـ�  
0	e 	���	�ـ�  
0	e 	���	�ـ�  ) ال يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا      ( صلى اهللا عليه وسلم    يقول
 وال تـدابروا  وال تحاسـدوا  وال تباغـضوا،  ال«: قال وسلم عليه اهللا صلى النبي أن أنس عن


:.[.[.[.[»»»»إخوانًا اللَّه عباد وكونوا تقاطعوا�d��	:
�d��	:
�d��	:
�d��	    123]123]123]123]    6076،،،،    ��(T0��(T0��(T0��(T0    123]123]123]123]    2559[[[[....        
 التي تبين أن الحسد من الممكن أن يقلب الحقائق ويصير الحق باطالً              هذه القصة   عكرمة ذكر

 فمات واحد فجعل اآلخـر      -في بني إسرائيل    :  يعني -كانت القضاة ثالثة    : ، قال والباطل حقاً 
مكانه، فقضوا ما شاء اهللا أن يقضوا فبعث اهللا ملكا على فرس فمر على رجل يـسقي بقـرة                   

!  يـا عبـد اهللا    : ع العجل الفرس، فجاء صاحبه ليرده فقال      معها عجل، فدعا الملك العجل فتب     
: بل هو عجلي وابن فرسي، فخاصـمه حتـى أعيـا، فقـال            : عجلي وابن بقرتي، فقال الملك    

 .القاضي بيني وبينك

مر بي علـى فـرس      : لقد رضيت، فارتفعا إلى أحد القضاة، فتكلم صاحب العجل فقال له          : قال
ومع الملك ثالث درات لم ير النـاس مثلهـا، فـأعطى           : لفدعا عجلي فتبعه فأبى أن يرده، قا      

نرسـل العجـل خلـف الفـرس        : كيف يسوغ هذا؟ فقال   : اقض لي، فقال  : القاضي درة، وقال  
  .والبقرة فأيهما تبعها فهو ابنها، ففعل ذلك فتبع الفرس فقضى له

الثالـث  ال أرضى، بيني وبينك القاضي اآلخر، ففعال مثل ذلك، ثـم أتيـا              : فقال صاحب العجل  
ال أقـضي بينكمـا اليـوم،    : فقصا عليه قصتهما، وناوله الملك الدرة الثالثة فلم يأخذها، وقال  

فقال .؟! رجل يحيض !!  سبحان اهللا : ألني حائض، فقال الملك   : ولم ال تقضي بيننا؟ فقال    : فقاال
نمـا  إنكم إ : فقال الملك .وهل تنتج الفرس عجال؟ فقضى لصاحب البقرة      !  سبحان اهللا : القاضي

89�F -. +!F -. +!F -. +!F -. : : : : '2!+ 				. ( . ( . ( . ( ابتليتم، وقد رضي اهللا عنك وسخط على صاحبيك�	2' 0	3��	2' �89�	0 '2	3��	 '2�89�	0 '2	3��	 '2�89�	0 '2	3��	9 / / / /274. (. (. (. ( 

  :األسدي الكميت قال


��k! 1 ی�	و��8 إن\ �=�O+  * * * ���J .9 أه9 ا�8#س مP$ا� J واح	  

`ً# أآ�1t# وم#ت * * *  �=� وم# �� م# و�=� �� !ام\ #�� Uی  
و�� ا�Rي أ�#Uو !� یأِرُد و+ م8=# صرًا أرت�4 + * * *  ره�ص  
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   : م4: ا�8#س ���#س و�وات=� ��- 5
كما أن الحاسد يغض الناس ويستكثر نعمة اهللا عليهم ؛ فإن الناس كذلك تبغضه لسوء خلقـه      

 ُأنَبـُئكُم  َأال:منْبـرِ الْ علَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي قَاَل: قَاَل عباسٍ، ابنِ عنِوفساد طويته   
 ويجلـد  وحـده،  ينْـزِلُ  الَّذي شراركُم فَِإن:قَاَل اللَّه، رسوَل يا شْئتَ ِإن بلَى،: بِشرارِكُم؟قَالُوا

،هدبع نَعميو ،هَأفَال:قَاَل رِفْد ُئكُمُأنَب بِشَر ن؟قَالُوا ملَى: ذَِلكُمب ْئتَ ِإنا شوَل يسر ،قَاَل اللَّه: ـنم 
ضغبي النَّاس ،ونَهغُضبيقَاَل و :َأو ُئكُمُأنَب بِشَر ن؟قَالُوا ملَى: ذَِلكُمب ْئتَ ِإنا شـولَ  يسر  ،اللَّـه 
 مـن  بِـشَر  ُأنَبُئكُم َأفَال: قَاَل ذَنْبا، يغْفرون وال معذرةً، يقْبلُون وال عثْرةً، يقْبلُون ال الَّذين:قَاَل

    	���	�ـ� 	���	�ـ� 	���	�ـ� 	���	�ـ�     ����ـ� ����ـ� ����ـ� ����ـ�  .شَـره  يـْؤمن  وال خَيـره،  يرجـى  ال من:قَاَل اللَّه، رسوَل يا بلَى: ذَِلك؟قَالُوا
))))10////318    ،،،،    ��
��
��
��
    10775 ( ( ( ( oG� �"> 1234	0 oG� �"> 1234	0 oG� �"> 1234	0 oG� �"> 1234	0 . . . .        

  :قال محمود الوراق

 #B1ا� �	آ9 ا�8#س م. �$ :
mأ� * * *��#
  إ+ ا��	�د !��k أ�
 ����� �
  إ+ ت`#ه1 ���3 ا�1ح�.* * * م# إن �� ذ��ً# إ�

� إ+ ذ��� B1ی #�! �  وذه#ب أم�ا�� وgmJ �	#��* * * وأ�

   :ا��l وا�=� – 6
ليس شيء من الشر أضر من الحسد ، ألنه يـصل إلـى الحاسـد خمـس                 : قال السمرقندي   

مذمة ال   , مصيبة ال يؤجر عليها    , غم ال ينقطع  :  روهعقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مك      
 ).).).).1////458	 S��=(k	 S��=(k	 S��=(k	 : : : : S��=(k	 �8"W.q	 �8"W.q	 �8"W.q	W.q"�8  (  (  (  ( تغلق عليه أبواب التوفيق , يسخط عليه الرب , يحمد عليها

تركت :  عمرك؟ قال  أطول ما:قلت ألعرابي : وقال األصمعي . الحسد داء الجسد  :قال ابن المعتز  
يكفيك من الحاسد أنـه  : قال بعض الحكماء. محسودوالحاسد يقتل غماً بصبر ال . الحسد فبقيت 

: وقال بعض األدباء  . عقوبة الحاسد من نفسه   : وقيل في منثور الحكم   . يغتم في وقت سرورك   
ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحسود نفس دائم وهم الزم وقلـب هـائم فأخـذه بعـض                   

  :الشعراء فقال

ی1اX م`��مً# یb#�� م. * * * إّن ا��	�د ا�`��م !� آ1ب   
 S$� ��� �Oدا S$� ی`=1 م8=# م# آ#ن م��6مً# * * * ذا  
ليس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يـصل  : قال معاوية رضي اهللا عنه  

  .للمحسود
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إني ألحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم ووقوفك علـى            : قال رجل لشريح القاضي   
   . بذلك والضرنيما نفعك اهللا: فقال. غامض الحكم
  .والحسود ال يسود.ال راحة لحسود ، وال إخاء لملول : وقال علي 

  .ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد : قال بعض الحكماء 
  .هللا در الحسد ما أعدلَه ، بدأ بصاحبه فقتلَه : وقال بعضهم 
  :قال الشاعر 

  ����� ��� م.  * * * ی# ح#سًا �� ��أس^َت اYدْب  أتري �  
 �ِ��! �! Kا ��  xَ�Y �� ت1َض �� م# J	ْ�  * * * أس^َت �
�Tْ  * * * !^,>اَك ر�� �^ْن زاد��mا� Xَ�Qو xَ
�� ;  وس

  .يا بني ، إياك والحسد ، فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك : قال معاوية البنه 
كـانوا  :  أعمال من كان قبلنا ؟ قال        أخبرني عن : قال قلت ألبي بشر     : وعن سفيان بن دينار     

  .لسالمة صدورهم : ولم ذاك ؟ قال : قلت : يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً ؟ قال 
إني آلتي على اآليـة فـي       : إنك لتشتمني وفي ثالث خصال    :وشتم رجل ابن عباس ، فقال له      

حاكم مـن حكـام    فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم ، وإني ألسمع بال        –كتاب اهللا   
 ولعلي ال أقاضي إليه أبداً ، وإني ألسمع أن الغيث قـد             –المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به       

  .أصاب بلداً من بلدان المسلمين فأفرح به ، ومالي به سائمة 
كل الناس أقدر على رضاه ، إال حاسد نعمة ، فإنه ال يرضيه إال زوالها ولـذا                 : وقال معاوية   

  :قيل 

� إم#تُ�=#  آ9] ا��اوQَ1ُت J اِة * * * إ+ �اوَة م. �#داَك م. ح	ِ  
  : قال الشاعر 

 Qا��ش#ة و�� أ ��j .وش�6ت م ***ِ;	�ُ� T
ذا س}دد إ+ أص  

1 م�	ِ*** + ز�: ی# س�| ا�16ام م�	;ًا \ .
وا��#!� ا��	6  

 : وقال آخر 

وا�4�1و�
S یb	0 إ+ ا�W�S *** و!� ا�	�#ء ��Uم + �اد �=#   
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الحسد أبقاك اهللا داء ينهك الجسد ويفسد الود ، عالجه عسر ، وصـاحبه              : (    قال الجاحظ   
، وما بطن منه فمداويه في       ، وأمر متعذر ، فما ظهر منه فال يداوى         ضجر، وهو باب غامض   

4��0 3	(O�N ) عناء	 '���
 N�(O	0 3��4	 '���
 N�(O	0 3��4	 '���
 N�(O	0 3��4	 '���
)))) A A A A : : : :8((((....        
يـدخل علـى    وجعله نديمة وصارحكي أن رجال من العرب دخل على المعتصم فقربه وأدناه 

نفسه إن لـم   حريمه من غير استئذان وكان له وزير حاسد فغار من البدوي وحسده وقال في
يتلطف بالبـدوي   أحتل على هذا البدوي في قتله أخذ بقلب أمير المؤمنين وأبعدني منه فصار

 منه قال له احذر البدوي حتى أتى به إلى منزله فطبخ له طعاما وأكثر فيه من الثوم فلما أكل
يكره رائحته ثم ذهب الوزير إلى  أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم منك فيتأذى من ذلك فإنه

البدوي يقول عنك للناس إن أمير المؤمنين  أمير المؤمنين فخال به وقال يا أمير المؤمنين إن
 فمه مخافـة  على أمير المؤمنين جعل كمه على أبخر وهلكت من رائحة فمه فلما دخل البدوي

المؤمنين وهو يستر فمه بكمه قـال إن الـذي قالـه     إن يشم منه رائحة الثوم فلما رآه أمير
المؤمنين كتابا إلى بعض عماله يقول فيه إذا وصل  الوزير عن هذا البدوي صحيح فكتب أمير
دعا البدوي ودفع إليه الكتاب وقال له امض بـه إلـى    إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله ثم
ما رسم به أمير المؤمنين وأخذ الكتاب وخرج بـه مـن    فالن وائتني بالجواب فامتثل البدوي

الوزير فقال أين تريد قال أتوجه بكتاب أميـر المـؤمنين إلـى     عنده فبينما هو بالباب إذ لقيه
نفسه إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال جزيل فقال له  عامله فالن فقال الوزير في

يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك ألفي دينار فقال  وي ما تقول فيمنيا بد
الحاكم ومهما رأيته من الرأي أفعل قال أعطني الكتاب فدفعه إليـه فأعطـاه    أنت الكبير وأنت

دينار وسار بالكتاب إلى المكان الذي هو قاصده فلما قرأ العامـل الكتـاب أمـر     الوزير ألفي
وزير فبعد أيام تذكر الخليفة في أمر البدوي وسأل عن الوزير فأخبر بـأن لـه   ال بضرب رقبة

ظهر وأن البدوي بالمدينة مقيم فتعجب من ذلك وأمر بإحضار البدوي فـي فحـضر    أياما ما
حاله فأخبره بالقصة التي اتفقت له مع الوزير من أولها إلى آخرها فقال له أنـت   فسأله عن

 ال معاذ اهللا يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لي بـه علـم  عني للناس إني أبخر فق قلت

 وإنما كان ذلك مكرا منه وحسدا وأعلمه كيف دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما جرى لـه 

البـدوي   معه فقال أمير المؤمنين قاتل اهللا الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ثم خلـع علـى  
0
	K     ��	% ��	% ��	% ��	%::::	4 �:	4 �:	4 �:	4 �:    [�'[�'[�'[�'    	.-	.-	.-	.-((((. واتخذه وزيرا وراح الوزير بحسده,	K	
0,	K	
0,	K	
0,	    196.(.(.(.(        
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5- : �oج ا��	  

  :يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب: قال ابن القيم
  .التعوذ باهللا من شره والتحصن به، وااللتجاء إليه : السبب األول
 {: ����وقال في حـق الـصديق يوسـف     . تقوى اهللا، وحفظه عند أمره ونهيه       : السبب الثاني 
  ����وقـال النبـي    . )))) 24: : : : 2��ـo 2��ـo 2��ـo 2��ـo ( ( ( (   }ه السوء والْفَحشَاء ِإنَّه من عبادنَا الْمخْلَصين   ِلنَصرِفَ عنْ 

ـ    واعلم أن األمة لو اجتمعوا علـى أن ينفعـوك   : " لعبد اهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنهما 
 بشيء، لم ينفعوك إال بشيء كتبه اهللا لك،ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال               

�] �_0 3	�gTh: ( ( ( ( " بشيء كتبه اهللا عليك Tq	 ����� :gTh�	0 3_� [�Tq	 ����� :gTh�	0 3_� [�Tq	 ����� :gTh�	0 3_� [�Tq	 �����.(.(.(.(        
  .الصبر على عدوه، وأن ال يقاتله وال يشكوه، وال يحدث نفسه بأذاه أصالً : السبب الثالث
  .التوكل على اهللا، فمن يتوكل على اهللا فهو حسبه : السبب الرابع
  .فراغ القلب من االشتغال به والفكر فيه: السبب الخامس

  .وهو اإلقبال على اهللا، واإلخالص له : ب السادسالسب
   . أعداءه ه  من الذنوب التي سلطت علييد التوبة إلى اهللار تج:السبب السابع
  . همكن أالصدقة واإلحسان ما :السبب الثامن
   .هليإ والمؤذى باإلحسان والباغي نار الحاسد إطفاءهو  :السبب التاسع

لْحسنَةُ ولَا السيَئةُ ادفَع بِالَّتي هي َأحسن فَِإذَا الَّذي بينَك وبينَـه            ولَا تَستَوِي ا  { :  عز وجل  قال
   يممح ِليو ةٌ كََأنَّهاود34{ع {            ٍـيمظـظٍّ عا ِإلَّا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ينا ِإلَّا الَّذلَقَّاها يمو}35 {

 نم غَنَّكنزا يِإمويملالْع يعمالس وه ِإنَّه ذْ بِاللَّهتَعغٌ فَاسطَانِ نَز36    ––––    34: : : : <*��<*��<*��<*��( ( ( (  } الشَّي (  (  (  ( ....        
�  7	� +(�=	��B �"ـ . التوحيد الخالص هللا : السبب العاشر  F �"��	 -.	 ـB �"��	 +(�=�	 7 � F �"��	 -.	 ـB �"��	 +(�=�	 7 � F �"��	 -.	 ـB �"��	 +(�=�	 7 � F �"��	 -.	585 ، ، ، ،594....        

 .
  :�oج اsص#�3 م. ا��	 وا��
1.

� اsص3�# �#���� �Wbـ س�1 م�#س. م. ی: 

ستر محاسن من يخـاف  : ومن عالج ذلك أيضاً واالحتراز منه:  – رحمه اهللا    –ابن القيم   قال  
 رأى  ����إن عثمـان    ): شرح الـسنة  ( كما ذكر البغوى في كتاب      . عليه العين بما يردها عنه    

: ومعنى دسموا نونتـه   : دسموا نونته، لئال تصيبه العينثم قال في تفسيره       :  صبياً مليحاً فقال  
. النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير وهي محل الحسن :  نونته، ـ والنونة أي سودوا

 ) ) ) )'9(�	 ��c'9(�	 ��c'9(�	 ��c'9(�	 ��c::::13////116((((....        
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 :ـ 1Jاءة !#ت�3 ا��6#ب وqی3 ا�16س�2

 فَوقـه  من نَقيضا سمع وسلم عليه اهللا صلى النَّبِى عنْد قَاعد جِبرِيُل بينَما:قَاَل عباسٍ ابنِ عنِ
فَعفَر هْأسذَا فَقَاَل ره ابب نم اءمالس حفُت موالْي لَم فْتَحِإالَّ قَطُّ ي موَل الْيفَنَز نْهم لَكذَا فَقَاَل مه 
لَكَل مضِ ِإلَى نَزاَألر نْزِْل لَمِإالَّ قَطُّ ي موالْي لَّمقَاَل فَسو رشنِ َأبيا بِنُورميتَهُأوت ا لَممْؤتَهي  نَبِـى 
لَكةُ قَبحتَابِ فَاتالْك يماتخَوو ةورس ةقَرالْب َأ لَنتَقْر  فـرـا  بِحمنْهِإالَّ م  يتَـهطـ)��     ����ـ� ����ـ� ����ـ� ����ـ� .ُأعT ��(ـT ��(ـT ��(ـT    
2////198))))1828 ( ( ( (0000""""�Q��(i9�	�Q��(i9�	�Q��(i9�	�Q��(i9�	 " " " "2////138    ....        
 وسـنَام  ، سنَاما شَيء ِلكُلِّ ِإن:موسل عليه اهللا صلى اِهللا رسوُل قَاَل : قَاَل ، هريرةَ َأبِي عنو

 منْـه  خَرج ِإالَّ شَيطَان فيه بيت في تُقْرُأ الَ ، الْقُرآنِ آيِ سيدةُ آيةٌ فيها ، الْبقَرة سورةُ الْقُرآنِ
        ....     " " " "2878	�:g�T��=	�:g�T��=	�:g�T��=	�) ) ) ) 6019 ( ( ( (0000"""":g�T��=	���Li	K	���Li	K	���Li	K	���Li	3���M3���M3���M3���M    K    ��������������������    ....الْكُرسي آيةُ ،
 3J ـ.
 :1اءة س�رة اo,sص وا����ذت

اقرأ قل هو اهللا أحـد والمعـوذتين حـين     :" ����قال رسول اهللا    :  قال ����عن عبد اهللا بن حبيب      
 ).).).).    0 ) ) ) )3575	�0:gTh	�0:gTh	�0:gTh	�N ) ) ) )5082    :gTh	NN0	NN0	NN0	N0    �.��.��.��.�"  "  "  "  تمسى وحين تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء 

ـ  و  كفيه ثـم   كان إذا أوى إلى فراشه جمع����أن رسول اهللا : عن عائشة ـ رضي اهللا عنها 
قل هو اهللا أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ بـرب النـاس، ثـم    : نفث فيهما فقرأ فيهما 

يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك                 
�H  (  (  (  ( ثالث مراتd"W�	 H�d"W�	 H�d"W�	 H�d"W�	((((.... 

� أذآ#ر ا��N#ح وا��	#ء4�  :ـ ا���#!`3 �
 اهللا صلى اِهللا رسوُل قَاَل : يقُوُل عنْه اللَّه رضي ، عفَّان بن انثْمما روي عن عع:  ومنها 
 يضر الَ الَّذي اِهللا بِسمِ : لَيلَة كُلِّ ومساء ، يومٍ كُلِّ صباحِ في يقُوُل ، عبد من ما:وسلم عليه
عم هماس ءي ، شَيضِ فالَ اَألري وف مالساء ، وهو يعمالس يملثَالَثَ ، الْع اترم ، لَم هرضي 

ءشَي.  
��������������������    3_�3_�3_�3_�    1////62))))446 ( ( ( (0000"""":
ِ�َd���	:
ِ�َd���	:
ِ�َd���	:
ِ�َd���	 " " " "،،،،    7777" " " " {N,	{N,	{N,	{N,	    N��k	N��k	N��k	N��k	""""660    0000""""-.	-.	-.	-.	    '��T'��T'��T'��T""""3869    ....        
5 3
J13ـ ا�
�1Wء ا�#�  :.وا�



 24

 وخـواتيم  الكرسـي  الحمد،وآيـة : تقرأفوالرقية الشرعية هي التي تكون بآي القرآن الكريم         
كـذا األدعيـة    و شـك  بـال  شفاء كله والقرآن مرات، ثالث تعيدها والمعوذات البقرة، سورة

  . وتعليق التمائم والخرز وغير ذلك , مع البعد عن البدع والشركيات  المأثورة
  : فإن من شروط الرقية الشرعية 

  .الشرعية األدعية أو األذكار أو القرآن من تكون أن -1
  .العربي سانبالل تكون أن -2
  .المؤثر هو واهللا سبب أنها يعتقد أن -3
: المائدة[ } مْؤمنين كُنْتُم ِإن فَتَوكَّلُوا اللَّه وعلَى { اهللا على يعتمد وإنما عليها، يعتمد ال أن -4
23.[  
  .الشعوذة أهل من ليس الراقي يكون أن -5
اه ويكْشفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء الَْأرضِ َأِإلَه مع اللَّه         َأمن يجِيب الْمضطَر ِإذَا دع     {:قال تعالي  

 ونا تَذَكَّريالً مقَل{ ))))J 9�	J 9�	J 9�	J 9�	::::62.  (.  (.  (.  (        
نعـم،  : يا محمد اشتكيت؟ فقـال    :  فقال ����أن جبريل أتى النبي      : "����وعن أبي سعيد الخدري     

أو عين حاسد اهللا يشفيك، باسم      باسم اهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس            : قال
        ).).).).5664(T��(T��(T��(T))))��". اهللا أرقيك

� آ
 ا��	�د -6�� 1�Nا�  :  

ولقـضى  , لما سـلم  , وعند كل نظرة ينظر بها إليه    , لو وقف المسلم عند كل كلمة تقال له         
 الناسِ ألسنةَ يكفَّ أن رب موسى سأَل,  فرضا الناس غاية ال تدرك      , عمره كله في هم ونكد    

اُهللا فقال ، عنه أخلقُهـم  إني ، لنفسي ذلك اتخذتُ ما ، موسى يا : (( وجلَّ عز  ـموأرزقُه ، 
  . )) !!ويشتُمونني يسبونَني وإنهم

  : قال الشاعر 

� ص�1ا�� 
J#ت�� ص�1ك !kن * * *  دا��	� آ  
 �� إن * * *  �$	=# ت^آ9 !#�8#رUم# ت ��ت^آ  

 1,q ل#Jو :  
� أح1ص�� g�Q 9O#P$وا ا�=�Q  * * �!#U. وت�9 ��38 ح
lPا� وا��	  
� اص�1�� 
ا��	 یgm48 ا���ت �� ص#ح ی# * *  ماریً# ا��	�د آ  
  :برد بن بشارة وقول
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�h�kِ!َ 1ُ َیْ�ُ	ُوِ�� ِإْنْ\َ �=ِ�ِOِ+َ * * * ��ِ�ْJَ .َ9ِ َأْه9ُ ا�8;#ِس ِمPْ$َا� ْJَ واُحِ	ُ  
ً̀# َأْآ1ُtََ�# َوَم#َت * * * ِ�ِ=ُ� #َوَم َم#ِ�� َوَ�ُ=ْ� ِ�� َ!َاَم 
وا ِ�َ�# َ\ُْUَِی  
  : ا+\ـ�ـ	ـــ#ل  -6

إذا تأكدنا أن أحد الناس حسد آخر بالعين، فإننا نطلب من الحاسد أن يتوضأ في إنـاء،                 وذلك  
   .ثم نأخذ هذا الماء ونصبه على رأس وظهر المحسود من خلفه فيبرأ بإذن اهللا تعالى

Bـ("> 	Zـ�B    RTـ("> 	Zـ�B    RTـ("> 	Zـ�B    RTـ("> 	Zـ�RT    حمد والنسائي وابن ماجة بسند صحيح صححه األلبـاني فـي            فقد أخرج اإلمام أ   
 اهللا صـلى  اهللا رسـولَ  ،َأن حدثه َأباه َأن ، حنَيف بن سهل بن ُأمامةَ َأبي من حديث    ))))3908((((

 اَغْتَسَل جحفَةال من الخَرارِ بِشعبِ كَانُوا ِإذَا حتَّى ، مكةَ نَحو معه وساروا ، خَرج ، وسلم عليه
 َأخُـو  ربِيعةَ بنِ عامر ِإلَيه فَنَظَر ، والجِلْد الجِسمِ حسن ، أبيض رجالَ وكَان ، حنَيف بن سهُل
 فَـاُتي  ، بِسهل فَلُبِطَ ، مخبَأة جِلد والَ كَاليوم رَأيتُ ما : فَقَاَل ، يغتَسُل وهو كَعبٍ بنِ عدي بني

 يرفَع ما واهللا ؟ سهٍل في لَك هل ، اهللا رسوَل يا : لَه فَقَيَل ، وسلم عليه اهللا صلى أللًه رسوُل
هأسا ، رميقُ وفل : قَاَل. يه ونتَتهِم يهف نم دقَالُوا ؟ َأح : نَطَر ِإلَيه رةَ بن عامبِيعا  ، رعفَـد 
 ِإذَا هـأل  َأخَـاه  َأحدكُم يقتُُل عالَم : وقَاَل علَيه فَتَغَيظَ عامرا ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسوُل
 , وركبتيه , ومرفقيه ، ويديه ، وجهه فَغَسَل ، لَه أغتَسل : لَه قَاَل ثُم ، بركتَ يعجِبك ما رَأيتَ

 رْأسـه  علَى رجٌل يصبه ، علَيه الماء ذَِلك صب ثم ُ ، قَدحِ في ِإزارِه وداخلَةَ , رجليه وأطراف
رِهظَهو نم هخَلف ، ء ثُمىكْفي حالقَد هاءرَل ، وفَفَع بِه ذَاِلك ، احهل فَرس عالناسِ م لَيس  بِـه 
��Q"""" 0 0 0 167560((((486////3    �_�3_�3_�3_3    ��������������������.بأس�(i9�	�Q��(i9�	�Q��(i9�	�Q��(i9�	 " " " "7777" " " " J MJ MJ MJ M    [�"�	[�"�	[�"�	[�"�	    '�"��	0'�"��	0'�"��	0'�"��	0 " " " "209....        

فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليـه    : وفي رواية أخرى عند أحمد في سنده      
وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجٌل على رأسه وظهره من خلفه ثـم                  

  .يكفيء القدح وراءه ففعل ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس 
�RT   وفي رواية عن أحمد وهي في       Z	 <")B   RT�Z	 <")B   RT�Z	 <")B   RT�Z	 <")B))))1////212:(:(:(:( "   إذا رأى أحدكم من أخيه أو نفـسه أو

  ."من ماله ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق 
, وطهـر قلـوب المـؤمنين       , وقانا اهللا وإياكم من شر الحسد والحاسدين والحقد والحاقدين        

  . وجعلهم أخوة في اهللا متحابين متآلفين


