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א 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء { احلمد اهللا القائل
   يونس })٥٧(ِلَما ِفي الصُُّدورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني

  يب اهلدى والرمحة الذي وعظنا بقوله والصالة والسالم على ن
كما تأكـل النـار   ،  فإن احلسد يأكل احلسنات،  إياكم واحلسد{ 

  ١}احلطب
، له آثار سيئة تلحق احلاسد ، فاحلسد مرض نفسي خطري  :أما بعد 

كما تؤثر أسوأ التأثري يف معاملته ملـن  ، وتؤثر يف ِصالته االجتماعية 
األشخاص إىل أن يقتلـه أو  وقد يؤدي حسده لشخص من ، حيسده 

وقد يتعدى ضرره فيلحق احمليطني باحملسـود  ، يوقع به أضرار شنيعة 
  ٢ سواء أقرباء أو أصدقاء أو غريهم، وامللتفني به 

                                 
حسنه حمققـوا  ،  ١٩٠٢ضعفه األلباين يف الضعيفة ،  ٦٦٠٨البيهقي يف الشعب  ٤٩٠٣أبو داود  ١

  ٤٢٥٣الترغيب 
  ٧٩حسن أيوب  ٢
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فهو من الرذائل اخللقية ذات النتائج النفسية واالجتماعيـة السـيئة   
  ٣جداً على األفراد واجلماعات 

رسالة حقيقة وجـوده يف كـل   ولشدة خطورة احلسد بينا يف هذه ال
  إنسان 

فاحلسـد  ، لكنه ليس مربر حلسد الناس على ما أتاهم اهللا ، بالفطرة 
لكنـه  ، كغريه من أمراض القلوب اليت قد تتواجد يف كل إنسـان  

مطالب بتقوميها وذيبها وبذل اجلهد يف حماولة التخلص منها بكـل  
  ألنه مؤاخذ عليها، استطاعة 

من خالل ثالثة ، الرسالة احلسد حسب شدته وكذا أوضحنا يف هذه 
  اإلصابة بالعني أو النفس ، دركات احلسد ، مباحث وهي املنافسة 

املبحث األول وهو مباح ومع ذلك بينا فيه أن خلو النفس منها أسلم 
  للصدر

                                                                           
 
   ١/٧٨٩حنبكة  ٣
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املبحث الثاين وقد بينا مدى خطورة كل دركة وما توصل إليه مـن  
  إضرار باآلخرين وباحلاسد نفسه

بحث الثالث وبينا فيه كيف يصيب اإلنسان بنفسه أو بعينه ومدى امل
  تأثري هذه اإلصابة يف وقوع أضرار على اآلخرين أو حىت على نفسه

مث أتينا بالعالجات الشرعية املناسبة ألصحاب النفوس اليت ذكرت يف 
وكـذا العـالج   ، واليت حيدث منها الضرر، املبحثني الثاين والثالث 

  فية دفع األذى عن أنفسهم للمتضررين وكي
الذي ليس فقط ، وما أتينا به يف هذه الرسالة فهو من العالج املعريف  

وإمنا هو املنهج الرباين يف إصالح النفوس ، كان البن القيم سبق فيه 
فاهللا تعاىل أعلمنا أنه اهللا اخلالق لكل شيء اإلله الواحد ال شريك له ، 
بالوحي الذي أرسله على الرسـل أو   بالدالئل اليت أخربنا ا سواء، 

مث بعد هذا العلم كان على اخللق العمل ، مما بثه فينا من فطرة سليمة 
، وهو إفراد اهللا بالعبودية واليت هي يف حقيقة تطبيقهـا  ، مبا علموا 

  أعظم عالج لصالح نفوس البشرية 
  عبد القادر بن حممد بن حسن أبو طالب/ كتبها 
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  ٤ متىن زوال النعمة اليت أنعم اهللا ا على احملسود احلسد
  ٥ هو األسف على اخلري عند الغري احلسد
  ٦ هو البغض والكراهة ملا يراه من حسن حال احملسود احلسد
االغتمام بالنعمة يراها ألخيه املسلم والتمين لزواهلا عنه مث قد  احلسد

  يتمىن مع هذا أن تكون تلك النعمة له دونه
سواء كانت نعمة دين أو دنيـا   ، زوال النعمة عن صاحبها وهو متين

   :قال اهللا تعاىل 
  النساء  })٥٤(أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهْم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ا{

  متين زوال النعمة ، وهو حرام احلسد
احلسد متىن زوال النعمة عن املنعم عليه وخصه بعضهم بأن يـتمىن  

  ٧واحلق أنه أعم  ذلك لنفسه

                                 
  ١/١٣١زاد املسري  ٤
 ١/٦٤النسفي  ٥
 ١٠/١١١فتاوى ابن تيمية  ٦
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ـ إلعند أهل اللغة أن يتمىن ا احلسد ن إنسان ما لغريه بأن يزول عنه ف
  ٨ ما لغريه ومل يرد أن يزول عنه مسي ذلك غبطةمتىن 
غريه ويزول عن الغري فهذا احلسد لله ما  ن يتمىن اإلنسان أن حيصلأل

والثاين أن يتمىن مثل ما لغريه وال حيب زواله عن الغري فهـذا هـو   
   ٩ لغبطةا

وذا تبني أن الغبطة تشارك احلسد يف شيء وتفارقه يف آخر ويتضح 
  ذلك أكثر يف معىن الغبطة

@óäÈßòİjÌÛa@ @
هي متين حال املغبوط من غري أن يريد زوهلا عنه ، وقد يوضع  الغبطة

  : صلى اهللا عليه وسلم  لنيباحلسد موضع الغبطة لتقارما كما قال ا

                                                                           
  ١/٢٠٠ابن حجر  ٧
  
 ٧٣/ ٢معاين القرآن  ٨
 ١/١٣١زاد املسري  ٩
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جل أتاه اهللا القرآن فهو يقوم به أناء الليـل  ال حسد إال يف اثنني ر {
  ١٠}اهللا ماال فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار أتاهوأناء النهار ورجل 

  ال غبطة أعظم وأفضل من الغبطة يف هذين األمرين 
أن يزول عنه وهـو  دون له نظري ما لآلخر  متىن املرء أن يكونوهي 

  ١١ املراد باحلسد الذي أطلق يف اخلرب
¨aðŒbªë@ïÔîÔy@æbàÓ@‡@ @

  حقيقي وجمازي : قال العلماء احلسد قسمان
متين زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإمجاع األمة  حقيقي -١

  النصوص الصحيحةمع 
على غريه من  يتفهو الغبطة وهو أن يتمىن مثل النعمة الجمازي  -٢

حة، وإن مبا تغري زواهلا عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كان

                                 
   ٧٥٢٩ البخاري ١٠
  ١/٢٠٠ابن حجر  ١١
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واملراد باحلسد يف هذا احلـديث معنـاه   . كانت طاعة فهي مستحبة
 اازي أي ال غبطة حمبوبة إال يف هاتني اخلصلتني وما يف معنامها 

‡¨a@@†ìà«ë@âìß‰ß@æbÇìã@ @
 سواء متىن، املسلم  هزوال نعمة اهللا عن أخي متين املذموماحلسد  -١

الذي ذمه اهللا تعاىل يف كتابه أو ال وهذا النوع  همع ذلك أن تعود إلي
 })٥٤(آَتاُهْم اللَُّه ِمـْن فَْضـِلِه   أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما {بقوله 

  النساء 
أنعم علـى   بأنهسبحانه  صاحبه كأنه يتهم اهللاوإمنا كان مذموما ألن 

  من ال يستحق 
 }ال حسد إال يف اثنتني  {حديث يف فهو ما جاء  احملمود احلسد -٢
ـ  همىن أن يكون ليتمعناه الغبطة وحقيقتها أن  احلسد ذاوه  هما ألخي

  املسلم من اخلري والنعمة وال يزول عنه خريه وقد جيوز أن يسمى هذا 
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} )٢٦(َتَنافَْس الُْمَتَناِفُسـونَ َوِفي ذَِلَك فَلَْي{ منافسة ومنه قوله تعاىل 
  ١٢املطففني

وأطلق ، هو الغبطة  ال حسد إال يف اثنتني احلسد املذكور يف احلديث
أن دون وهي أن يتمىن أن يكون له مثل ما لغريه ،  اًاحلسد عليها جماز

   واحلرص على هذا يسمى منافسة، يزول عنه 
ــإن ــه   ف ــود ومن ــو حمم ــة فه ــان يف الطاع ــافَْس فَلَْي{ ك َتَن

   املطففني})٢٦(الُْمَتَناِفُسونَ
  ١٣}وال تنافسوا{وإن كان يف املعصية فهو مذموم ومنه 

ن كان يف اجلائزات فهو مباح فكأنه قال يف احلديث ال غبطة أعظم وإ
  ١٤ األمرينأو أفضل من الغبطة يف هذين 
òÏbä¾a@óäÈß@ @

                                 
  ٢/٧١القرطيب  ١٢
  ٢٥٦٣مسلم ،  ٦٠٦٤البخاري ١٣
  ١/٢٠٠ابن حجر  ١٤
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غري إدخال  م من جماهدة النفس للتشبه باألفاضل واللحوق املنافسة
  ضرر على غريه وهي ذا املعىن من شرف النفس وعلو اهلمة والفرق 

  ١٥ من أن خيفىاحلسد أظهر  بينها وبني
  يف اللغة مشتقة من النفاسة املنافسة

‡¨aë@òÏbä¾a@µi@Ö‹ÐÛa@ @
ه غرييف  ه اإلنسانشاهدياملبادرة إىل الكمال الذي هي املنافسة  - ١
اوزه فهي من شرف النفس وعلو اهلمة جيلحقه أو ينافسه فيه حىت يف

} )٢٦(ُمَتَناِفُسـونَ َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَْس الْ{ : وكرب القدر، قال تعاىل
  املطففني

،  وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبـاً ورغبـة  
، ورمبـا فرحـت إذا   أصحاب النفس الشريفة فينافس فيه كل من 

كما كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   ، شاركتها فيه
، بل حيـض   يتنافسون يف اخلري ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه

                                 
   ٧٦/ ٣٠روح املعاين  ١٥
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بعضهم بعضاً عليه مع تنافسهم فيه وهي نوع من املسابقة، وقد قال 
َسابِقُوا إِلَـى   {: وقال تعاىلاملائدة  }٤٨(فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت { تعاىل

 احلجـرات } ) ٢١(َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها كََعْرضِ السََّماِء 
اهللا عنهما فلـم يظفـر   وكان عمر بن اخلطاب يسابق أبا بكر رضي 

واهللا ال : ً، فلما علم أنه قد استوىل على اإلمامـة قـال   بسبقه أبدا
واهللا ما سبقته إىل خري إال وجدته قـد  : أسابقك إىل شئ أبداً، وقال

يتباريان ويتنافسان يف  أبومهابني يدي  كابننيواملتنافسان . سبقين إليه
ك منهما وحيثهما عليه يعجبه ذل فاألبمرضاته ويتسابقان إىل حمابه، 

  والدهوكل منهما حيب اآلخر وحيرضه على مرضاة 
خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على احلسد  - ٢

اخلري، فلعجزها ومهانتها حتسد من يكسب اخلري واحملامد ويفوز ـا  
دوا وتتمىن أن لو فاته كسبها حىت يساويها يف العدم كمـا قـال   

ٌري ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاًرا َودَّ كَِث {: تعاىل
  البقرة} ) ١٠٩(َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنفُِسهِْمٌ 

  عنه  ةزالهي ُمزواهلا عن احملسود كما  عدو النعمة متمنٍاحلسود  
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، فهـو   متامها عليه وعلى من ينافسـه  ينمسابق النعمة متم املنافس 
جماوزتـه لـه يف   ووحيب حلاقه به  ، أن يعلو عليه متمين افس غريهين

  الفضل
  حيب احنطاط غريه حىت يساويه يف النقصان احلسود 
، فمن جعـل نصـب    وأكثر النفوس الفاضلة اخلرية تنتفع باملنافسة 

عينيه شخصاً من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كـثرياً فإنـه   
  التقدم عليه وهذا ال تذمهيتشبه به ويطلب اللحاق به و

  حديثوقد يطلق اسم احلسد على املنافسة احملمودة كما يف  
  آتاه اهللا ماال فسلطه على هلكته يف احلق  رجلحسد إال يف اثنتني ال {

  ١٦}وآخر آتاه اهللا حكمة فهو يقضي ا ويعلمها 
فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو مهة صاحبه وكـرب نفسـه   

  ١٧ بأهل الفضل وطلبها للتشبه

                                 
   ٧١٤١ البخاري١٦ 
  
 ابن القيم ١٧
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@µi@Ö‹ÐÛa@‡¨aëÌÛajİò@ @
  فهذا هو احلسد املذموم  مطلقاً ى الغريكراهة للنعمة علاحلسد 

نه يتأمل ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكـون  إذلك فاحلاسد ابغض  وإذا 
وان مل حيصل له نفـع   ، بزوال النعمة عنه ذلذتقلبه وي ذلك مرضا يف

عوجل  يكاملريض الذ، نفسه  يف كاني ذلزوال األمل ابلكن ، بزواهلا 
فإن بغضه لنعمة اهللا على عبده مرض ، باقي مبا يسكن وجعه واملرض 

وقد حيصـل  ،  حملسود واعظم منهاعلى فان تلك النعمة قد تعود ، 
 واحلاسد ليس له غـرض يف ، نظري تلك النعمة لنظري ذلك احملسود 

ا قال مـن  ذوهل، البشر نعم به على أُلكن نفسه تكره ما  ، شئ معني
نه متىن زوال النعمة فان من كره النعمة على غريه متىن زواهلـا   أقال 

  بقلبه 
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ب أن يكـون  حفضل ذلك الشخص عليه فيل ة احلاسدهاكرالغبطة 
 مساه النيب مسوه الغبطة وقد يفضل منه فهذا حسد وهو الذأو أمثله 

  ١٨ }اثنتني يفال إحسد  ال {احلديث  صلى اهللا عليه وسلم حسدا يف
@ Éà§aë@ Ö‹ÐÛa@òİjÌÛaë@ òÏbä¾a@ µi

‡¨aë@ @
، وبينهما وبني احلسد أيضـا مجـع    بني املنافسة والغبطة مجع وفرق

  وفرق
  تتضمن مسابقة واجتهاداً وحرصاً املنافسة
 استحسان حلالـه  وأ،  فرح للمغبوط وأتتضمن نوع تعجب  الغبطة
 نافس من حسـده لي، وإال ف يدل على مهانة احلاسد وعجزه احلسد

  ١٩ من حسده هفذلك أنفع ل
òàÈã@óÜÇ@üg@æìØí@ü@‡¨a@ @

                                 
 ١٠/١١٢فتاوى ابن تيمية  ١٨
  ابن القيم ١٩
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قـد  نعمـة ف إنسان احلسد ال يكون إال على نعمة فإذا أنعم اهللا على 
  فيها حالتان  هخييكون أل
  ب زواهلا وهذه احلالة تسمى حسداً وحيكره تلك النعمة يأن  اإحداه

ريـد  ي هله ولكن كره وجودها ودوامهايب زواهلا وال حيالثانية أن ال  
  مثلها فهذا يسمى غبطة هلنفس

فاألول حرام على كل حال إال نعمة على كافر أو فاجر وهو يستعني 
وإشاعة الفحشاء  الناس ييج الفنت وإفساد بنيعلى إيذاء اخللق وا 

إيـذاء  يف األمة واإلعالن باملعصية حىت يفجر الناس وغري ذلك من 
ب زواهلا من حيمل ه زواهلا فإن هتهلا وال حمب هكراهت هالعباد فهذه ال يضر

  حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة للفساد 
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א 
تبني من عرض التعاريف اليت مرت معنا ملعىن احلسد أـا ليسـت   

  هي اليت ولكثرة األقوال يف احلسد ولكن لتوضيح منازل احلسد 
  انتقاهلا إليه متين حمبة زوال نعمة الغري مع  -١
  نعمة الغري وإن مل تنتقل إىل احلاسد وهذا غاية احلسد حمبة زوال  -٢
ـ  ولو أدى ذلك الستخدام القوة حمبة زوال نعمة الغري -٣  ايف زواهل
  يبغبال
باستخدام ما يف نفس احلاسد من طاقات  حمبة زوال نعمة الغري - ٤

  يضر ا احملسود
  ازواهلمتين  دون انتقال مثلها إليهومتين  حمبة نعمة الغري -٥
أسـوء هـذه   ، هذه املنازل هي دركات بعضها أحط من بعـض  ف

الدركات وأشدها الثالثة ملا فيها من استخدام القوة يف إزالة النعمـة  
وأخطرها هي الرابعة ملا فيها من إصابة بالعني أو ، من على صاحبها 

  بالنفس
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وأهون احلسد احلسُد األخري وهو الذي تبني مما سبق أنه املأذون بـه  
املعفو عنه مـن   شرع يف احلديث عنهم ونبدأ باألخري ألنهشرعاً وسن

  احلسد إن كان يف الدنيا واملطلوب إن كان يف الدين 
ل رسول اهللا صلى وق ملُح فقديسمى غرية فإن كان يف الدين  قدو 

  اهللا 
  }إال يف اثنتني  ال حسد {عليه وسلم 
ة للسلوك يف غار ممن اتصف اتني الصفتني فيقتدي به حمبواملراد أنه ُي

  ٢٠ هذا املسلك ولعل تسميته حسداً جماز
  وقد علمنا أن هذا النوع هو الذي يسمى بالغبطة ويسمى باملنافسة 

  

                                 
  مع تصريف اهليتميالزواجر البن حجر  ٢٠
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  املبحث األول
  املنافسة
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א 
نبدأ ذه املرتلة اليت ال يكاد خيلو منها أحد إذ هـي مـن الـدوافع    

والـيت تعتـرب مـن    ، الفطرية الطبيعية اليت ال ميلك اإلنسان دفعها 
احلوافز اليت تدفع اإلنسان إىل طلب الكمال الذي ميكن الوصول إليه 

  ٢١لذلك كان احلرج مرفوع عنها ، 
ولكن للحسد املأذون به يف حدود هذه املرتلة ضابطان يصونان عن 

وعن االنسياق وراء التمنيات الشاغلة ، االحنراف إىل ما ال خري فيه 
وال منفعـة ميكـن   ، من غري فائدة ترجى ، والقاتلة للعمر ، للفكر 

  الوصول إليها 
Þëþa@Áib›Ûa@ @

أال تكون النعمة من اخلصائص اليت اصطفى اهللا ـا بعـض خلقـه    
بالتكوين الفطري أو باملنح اخلاصة اليت ال تأيت عن طريـق السـعي   

  والكسب اإلنساين
                                 

  ١/٧٩٠حنبكة  ٢١
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وذلك ألن شغل الفكر والنفس بتمنيات من هذا القبيـل مضـيعة   
ومقتلة للعمر ومزلقة وي بالنفوس والقلوب إىل دركـات  للوقت 
  احلسد 

  املذموم وتعيشه يف أحالم اليقظة دون أن حيقق شيء
فمثالً النبوة نعمة عظيمة لكنها من املنح اخلاصة اليت ال تـأيت عـن   
طريق السعي والكسب اإلنساين فال يتمناه اإلنسان فإنه ال يسـتطيع  

  حتقيقها
ال وتأيت امرأة أخرى ليس ا مجال وتـتمىن  أو امرأة ذات حسن ومج

أن تكون مثل هذه الوضاءة فإا مهما استخدمت من أدوات جتميل 
أو حىت لو نزعت بعمليات التجميل طبقة اجللد اليت عليهـا اللـون   
لتظهر الطبقة البيضاء اليت حتتها فأنه بياض ليس بياض ناصع يبـهر  

  ا مجال أختها العيون لكنه بياض جيزع النفس وال يبلغه
فهذه النعمة ال يتوفر فيها الضابط األول لعدم الوصول إليها بكسب 

  اإلنسان
  فال بد للنعمة اليت يتمناها أن يستطيع الوصول إليها مبجهوده
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@ïãbrÛa@Áib›Ûa@ @
أن تكون النعمة اليت يستطيع الوصول إليهـا بالسـعي والكسـب    

  اإلنساين من النعم اليت تنفع اإلنسان يف آخرته 
عندما ينظر إنسان إىل مغين وإعجـاب  ، فمثالً نعمة ُحسن الصوت 

الكثري به وأن شريطه الغنائي يطبع بكثرة ويتمىن أن يكون صوته يف 
إذا تعلم أحكام التجويد بل ورمبا ، فإنه يستطيع ذلك ، هذا احلسن 

يكون صوته أحسن من هؤالء الذين َتحسـن صـوم بسـلمهم    
  املوسيقي

الصوت يستطيع أن يبلغها بكسبه ويكون توفر فيها فهنا نعمة ُحسن 
الضابط األول لكن هل الغناء نعمة ترضي عنه ربه وتنفعه يف آخرته 

ال بل هي نقمة على صاحبها فال يتمىن مثلها لعدم توفر الضـابط  ، 
  الثاين فيها

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والذي ينافس يف املعصية آمث 
رجل آتاه اهللا ماال وعلمـا فهـو   ، مثل أربعة نفر مثل هذه األمة ك{

ورجل آتاه اهللا علما ومل يؤته ماال ، يعمل بعلمه يف ماله ينفقه يف حقه 
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فهو يقول لو كان يل مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل فهمـا يف  
ورجل آتاه اهللا ماال ومل يؤته علما فهو خيبط يف مالـه  ، األجر سواء 

جل مل يؤته اهللا علما وال ماال فهو يقول لـو  ور، ينفقه يف غري حقه 
  ٢٢}كان يل مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل فهما يف الوزر سواء

ذمه رسول اهللا من جهة متنيه للمعصية ال من جهة حبـه  هذا األخري ف
  له أن يكون له من النعمة مثل ما

وعندما يكون إنسان واقع يف معصية من املعاصي كالزىن أو اللـواط  
املخدرات أو السرقات أو الربا أو ظلم الناس مثالُ ووجد إنسان أو 

كان واقعاً يف معاصي مثله أو أقل أو أكثر مث تاب وانصلحت أحواله 
والتزم بطاعة اهللا وظهر عليه عالمات الصالح ويبتغي هذا الواقع يف 
املعصية أن يتوب ويكون مثل هذا التائب أو أحسن منه فهذه نعمـة  

توبة فيتوب هللا وقد حنقق فيها الضـابط األول ألنـه   عظيمة نعمة ال

                                 
حه األلباين يف صحيح الترغيـب  صح،  ٤٢٢٨ابن ماجة ، وقال حسن صحيح  ٢٣٢٥الترمذي  ٢٢
١٤   
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يستطيع أن يبلغ التوبة بكسبه وحتقق فيها الضابط الثاين أيضاً ألنه إذا 
  تاب أحبه ربه ورضي عنه وهذا ما ينفعه يف اآلخرة 

  وهكذا تعرض النعم على الضابطني فإن توفرا فيها فنعم النعم 
النعمة على أا نعمة مـن   وإن مل يتوفرا هذان الضابطان فتترك هذه

مظاهر احلياة الدنيا واليت تعترب من جماالت االبتالء لصـاحب هـذه   
  النعمة

وحيذر مما يقع فيه بعض الناس من السباق والتنافس يف الشر كما هو 
حال بعض الواقعني يف اإلدمان عندما ُينظر إىل تاجر املخدرات الكبري 

 فينبهر به ويتمىن حاله وجاهه يف يف احلي وما له من جاه عند املدمنني
 جتـار عن نعم اجلاه هنا يستطيع أن يبلغه اإلنسان عندما خيرب ، مثالً 

املوجودين يف احلي ويكون هو وحده البـائع يف احلـارة    املخدرات
  الكبري وسيجد مال وجاهه  تاجرسيكون هو ال

لكن هل التجارة يف املخدرات وشرها املستطري الذي بسبه تـدمر   
دم بيوت عندما يفسد راعيها باإلدمان أو يضيع ابنهم وقـد  أسر و

يكون الوحيد عندهم وقضى األب واألم العمـر ومهـا يتخيلـون    
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مستقبله الباهر أو أوالد كانوا يشعرون بأمان مع أبـيهم وإذا هـو   
يدمن املخدرات وتتغري أخالقه فيطلـق الزوجـة ويتشـرد األوالد    

، نظرة اآلخرين ألوالد املدمن  وتتبدل الفرحة باألب إىل اخلوف من
  ناهيك عن تدمري املدمن بالرمي يف السجون أو املوت جبرعة زائدة 

فهل بائع املخدرات صاحب هذا الشر الذي يفسد األفراد واألسـر  
إن مثله كان الضعف له واستهانة الناس به ، واجلماعات ينبهر جباهه 

واإلضـرار ـم    أسلم له من هذا اجلاه الذي يتم به إيذاء النـاس  
  وبنفسه وخسرانه أخرته 

عليـه أن يسـعى   ، فعلى املدمن بدالً من سعيه ليكون مثل هـؤالء  
ويتنافس مع من تاب وانصلح حاله واشتغل بالدعوة إىل اهللا لنشـر  

   وأخرتهاخلري والصالح فينجو بنفسه ويترك التعاطي هللا ليكسب دنياه 
òÏbä¾a@åß@‡—ÔÛa@ @

مبا ، عن طلب التنافس يف الدنيا وعاجلها ىن فالقصد من املنافسة الغ
لنا وندبنا إليه من التنافس يف اآلخرة ، وما أعد لنا فيهـا ،   اهللا أحبه

  عن احلسد على الدنيا وشهواا ايف ذلك ، وأغنانا  غبطةوأباح ال
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صلى اهللا وهذان الضابطان مستنبطان مما جاء يف كالم رسول اهللا 
  عليه وسلم 

 آناء به يقوم فهو قرآنا اهللا أعطاه رجل اثنتني يف إال بينكم تنافس ال{
 بـه  فأقوم فالنا أعطى ما أعطاين اهللا أن لو رجل فيقول والنهار الليل
 رجل فيقول ويتصدق منه ينفق فهو ماال اهللا أعطاه ورجل يقوم كما
  ٢٣}ذلك مثل

تعلـم   هل ألن املسلم باستطاعتديث توفر الضابط األواحل ففي هذا
العلوم الشرعية من حفظ القرآن وفقه وهو احلكمة أو يف احلصـول  
على املال فكل هذا يستطيع املسلم أن يبلغه بعمله وكسبه ويرضـي  
ربه بصرف هذه النعم يف طاعة اهللا فينفعه ذلك يف اآلخرة ويكـون  

  بذلك توفر الضابط الثاين 
  ا جاء يف القرآنوالضابطان مستنبطان أيضاً مم

  :الدليل األول 

                                 
  من رواية الطرباين ٦٣٦األلباين يف صحيح الترغيب حسنه  ٢٣
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@síŠaì¾a@óÜÇ@õbäÛa@aÇa@ò—Ó@ @
بعـض   ت آية املواريث واليت أعطت للذكر مثل حظ األنثينينزل ملا
تمىن النساء أن لـو  فماهلم  ننساء متنني منازل الرجال وأن يكون هلال
حنن أحوج ألن يكون لنـا   واقالو ، عل أنصباؤهن كأنصباء الرجالُج

ألنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر علـى  ،  جال سهم واحدسهمان وللر
يغزو الرجـال وال   {عن أم سلمة أا قالت  ذكروطلب املعاش منا 

َولَا َتَتَمنَّْوا َمـا  {يغزو النساء وإمنا لنا نصف املرياث فأنزل اهللا تعاىل 
  ٢٤ }النساء  })٣٢(فَضَّلَ اللَُّه بِِه َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ 

فنهى اهللا عباده عن  قدمت املدينة مهاجرة امرأة أول وكانت أم سلمة
  إذ كانت األماين تورث، األماين الباطلة وأمرهم أن يسألوه من فضله 

  أهلها احلسد والبغي بغري احلق  
إنكاراً على ،  شتهوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعضي فأمرهم أال
  اعتراضهم

                                 
    ٣/٣٨الترمذي صححه األلباين يف صحيح ،  ٣٠٢٢الترمذي  ،  ٦/٣٢٢املسند ٢٤
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اكَْتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصـيٌب ِممَّـا   ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا { ل تعاىل  اقو
  النساء  })٣٢(اكَْتَسْبَن 

على هذا القول مبعىن  واالكتساباملراد بذلك املرياث  بن عباساقال 
وجل عن التمين على  اإلصابة للذكر مثل حظ األنثيني فنهى اهللا عز

ميلـك  ال صنف النسـاء   نأل، هذا الوجه ملا فيه من دواعي احلسد 
  ذه ه تعديل
  بالسعي والعمل األنصبة

فتمين النساء هنا من قبيل متين األشياء اليت ال ميكـن اكتسـاا أو   
  حتقيقها باهود ألن أنصبة املواريث مما شرعه اهللا 

ألن اهللا تعاىل أعلم مبصاحلهم منهم فوضع القسـمة بينـهم علـى    
فجعل نصيب الرجـل ملراعـاة   التفاوت على ما علم من مصاحلهم 

ات الذكر يف احلياة فهو املسؤول عن معظم النفقات داخـل  مسؤولي
األسرة مىت كان قادر فعليه املهر وتأسيس البيت واإلنفـاق علـى   

وال علـى  ، امللبس واملأكل وغري ذلك واملرأة ليست عليها إنفـاق  
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أمـا إن  ، نفسها إنفاق سواء وهي يف بيت أبوها أو يف بيت زوجها 
  كان معها وتنفق من طيب خاطر 

  فهذا من طيبها
َولَا َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّـا  {

اكَْتَسُبوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسْبَن َواْسأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه 
   النساء  })٣٢(كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما

  ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق
نتظـار  اسلوا اهللا من فضله فإنه حيب أن يسأل وأفضـل العبـادة   {

  ٢٥}الفرج
فاملسلم مىت وجد نعمة على أخيه وال يستطيع أن يصل إليها بكسبه 
  فلينته عن التمين ويسأل اهللا أن يعطيه من فضله مثلها أو أفضل منها

ول حلسد الغبطة املأذون به وهذا الدليل دل بوضوح على الضابط األ
  شرعاً وهو أن تكون النعمة مما ميكن اكتساا بالسعي والعمل

                                 
ل األلباين عيم أشبه بالصحة وكذا قاقال حديث أبو ن ٢٤٣٨واملنذري  ١/١٢٧أبو نعيم يف احللية  ٢٥

   ٣٥٧١يف ضعيف اجلامع 
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ذريعة إىل قد تكون ، وغري ذلك  جلاه واملالملرتلة وااألمور كافبعض 
 يهتشهو، لهمبا قسم اهللا  اإلنسانعدم رضا  عند ، التحاسد والتعادي

، مـذموم  أمر ، هللا من ا هطلبي دون أن  ، له ما مل يقدره اهللاحلصول 
 وحمـال ، معارضة حلكمة القدر هو ، عليه ما مل يقدر اإلنسان  تمىنف

أي يتمىن ما ال يسـتطيع أن يبلغـه   ، ومن يقع يف مثل هذا ، تنفيذه 
يتجه إىل ، ويشتد هذا التمين لديه وميأل ساحة فكره ونفسه ، بكسبه 

ى النـاس  التعويض فيحاول إبراز نفسه باالستكبار أو باالفتخار عل
باملال واجلاه فيسلك مسالك الكذب والشر وألذى ومعصية اهللا كما 

  حدث من قارون وإيذائه ملوسى كما يف القصة التالية
  :الدليل الثاين 
@ò—ÓæëŠbÓ@ @

إن قارون كان من قوم موسى كان ابن عمه وكان ممن من املعروف 
آمن به  فبغى عليهم  فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا حتت أمـره  

  وتكرب 
  فرعون على بين إسرائيل وحسدهم  ُهكَلّظلمهم حني َموعليهم 
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( لك الرسالة وهلـارون احلبـورة    عليه السالمروي أنه قال ملوسى  
وأنا يف غري شيء إىل مىت أصرب قال موسى هـذا  ) العلم والفصاحة 

  صنع اهللا 
الضابط األول ال يتوفر هنا فتمين قارون ومنافسته ملوسـى وأخـوه   

يف مقام النبوة واليت هي نعمة من اصطفاء اهللا لبعض عبـاده   هارون
ومنحهم النبوة واليت ليست من النعم اليت يصـل إليهـا اإلنسـان    

وكان يف متنيه هـذا  ، بالكسب والعمل فكان ال ينبغي لقارون متنيها 
لذا ملا متىن شيئاً ال يستطيع الوصول إليـه  ، اعتراض منه على القدر 
احلسد املذموم والطغيان واستخدام ، ى العوض بكسبه محله ذلك عل

قوته املتمثلة يف ماله وجاهه يف إيذاء موسى وهارون واملؤمنني وسعى 
يف التخلص من موسى بأن دبر له قضية اام بالزنا ظناً منه أنه لـو  
أثبتها على موسى ُرجم ا ويكون قد ختلص منه ويأخذ هو مكانـة  

يسعى يف زوال النعمة من علـى  موسى وهذا أشد أنواع احلسد إذ 
  غريه مبحاولة قتله 
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خزائنه  من الكنوز من األموال املدخرة ما إن مفاتيحاهللا آتاه قارون 
من الرجال األشداء من محـل  اجلماعة الكثرية  أيالعصبة لتضعف 
لكن هذا املال أطغاه فلم يكن ِغناه نعمـة  ، فكيف باخلزن ، املفاتيح 

به على موسى واملؤمنني وكان سـبباً يف   بل كان نقمة عليه ملا طغى
  هالكه وشقائه األبدي

ألنـه   ال تفرح الفرح بالدنيا مذموم مطلقاًقال بنو إسرائيل لقارون 
نتيجة حبها والرضا ا والذهول عن ذهاا فإن العلم بأن ما فيها من 

ابتغ فيما آتاك اهللا من وقيل له ، يوجب الترح ، اللذة مفارقة ال حمالة 
فإن املقصـود  ، فيما يوجبها لك  املال بصرف ،ىن  الدار اآلخرة الغ

وال تترك نصيبك من الـدنيا وهـو أن    ، منه أن يكون وصلة إليها
عبـاد اهللا   وأحسن إىل، وتأخذ منها ما يكفيك  ،أخرتك ل ا ِصَحُت

أحسن بالشكر والطاعـة  وكما أحسن اهللا إليك فيما أنعم اهللا عليك 
إن اهللا ال  ، وال تبغ الفسـاد يف األرض ، نعام اإلب كما أحسن إليك

  حيب املفسدين لسوء أفعاهلم 
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ضـلت بـه علـى النـاس     إمنا أوتيته على علم عندي فُ قارون قال
واستوجبت به التفوق عليهم باجلاه واملال وعلم التجـارة وسـائر   

أومل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله ،  العلم بكنوز يوسفواملكاسب 
  ن هو من القرون م

  أشد منه قوة وأكثر مجعا 
 مـن علم ي ألنهعلى اغتراره بقوته وكثرة ماله  هخبوو وأنكر اهللا عليه 

  الطغاةك من قبله من الالتوراة ومسع من حفاظ التواريخ 
 قارون بذكر إهالك من قبله ممن كانوا أقوى منه لد يدوهذا من اهللا

اقبهم عليها ال حمالـة  عاهللا مطلع على ذنوب ارمني كلهم ُمفوأغىن 
وخيالئه وفخره يتعاظم مبا لديه من غـًىن  فخرج على قومه يف زينته 

  كثري 
كما قيل إنه خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهـب ومعـه   

عليهم ثياب محـر   على زيهوهم  اءحشمه على أربعة آالف دابة بيض
ا وال فرآه بنو إسرائيل يف موكبه الذي حيسده عليه أهل الدنيا وطال

  حيسده عليه العقالء املؤمنني طالب اآلخرة 
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 ،على ما هو عادة الناس من الرغبة ، قال الذين يريدون احلياة الدنيا 
 حذرا عن احلسد،متنوا مثله ال عينه ، ويت قارون يا ليت لنا مثل ما أُ

وقال الذين أوتوا العلم  بـأحوال  ، حظ عظيم من الدنيا  لذو إنه، 
ويلكم ثواب اهللا يف اآلخرة خري ملن آمن وعمـل   ، اآلخرة للمتمنني

املثوبة  أيوال يلقاها ، بل من الدنيا وما فيها ،صاحلا مما أويت قارون 
  إال الصابرون على الطاعات وعن املعاصي،واجلنة 

   عليه السالمسف به وبداره األرض روي أنه كان يؤذي موسى فُخ 
لزكاة فصاحله عن كل يداريه لقرابته حىت نزلت ا موسىكل وقت و

ألف على واحد فحسبه فاستكثره فعمد إىل أن يفضح موسى بني بين 
لترميه بنفسها فلما كـان   أموال كثرية بغية فأعطىإسرائيل لريفضوه 

لعيد قام موسى خطيبا فقال من سرق قطعناه ومـن زىن غـري   ايوم 
قال  أنت كنت حمصن جلدناه ومن زىن حمصنا رمجناه فقال قارون ولو

لو كنت قال إن بين إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفالنة فأحضرت و
أن تصدق فقالت جعل يل قارون جعال  عليه السالمفناشدها موسى 

على أن أرميك بنفسي فخر موسى شاكيا منه إىل ربه فأوحى إليه أن 
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مر األرض مبا شئت فقال يا أرض خذيه إىل ركبتيه مث قال خذيه إىل 
  ه إىل عنقه مث قال خذيه فخسفت به وسطه مث قال خذيه فأخذت

مث قال بنو إسرائيل إمنا فعله لريثه فدعا اهللا تعاىل حىت خسف بـداره  
فيـدفعون   ،وأمواله فما كان له من فئة أعوان ينصرونه من دون اهللا 

طـالب  وأصبح  ، منه وما كان من املنتصرين املمتنعني ، عنه عذابه
احلمـد  يقولون ، نذ زمان قريب م ، باألمس الذين متنوا مرتلتهالدنيا 

كما خسف  خلسف بناوإال ، اهللا علينا فلم يعطنا ما متنينا  أن منهللا 
  بقارون

ويقدر  مبقتضـى   ، عباده اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من وعلموا أن
مع أن هلوان يوجب القبض  وال ، ال لكرامة تقتضي البسط ، مشيئته

باب حسد الغبطـة إذ  الذين حسدوه من قبل قد كان حسدهم من 
متنوا أن يكون هلم مثل ما أيت قارون ولكن النعمة اليت أوتيها قارون مل 

  تكن 
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   ٢٦ ويكسبه مرضاة ربه أخرتهنعمة مقرونة من قبله مبا ينفع يف 
وإذ يقص اهللا علينا هذه القصة دلنا على أن النعمة الـيت ال تنفـع   

وبـال علـى   اإلنسان يف أخرته وال تكسبه مرضاة ربه هي نقمـة و 
صاحبها فهي ليست من النعم اليت حيسد اإلنسان عليها وكذا فهمنا 
الضابط الثاين حلسد الغبطة املأذون به شرعاً وهو أن تكون النعمة مما 

  ينفع اإلنسان يف آخرته ويكسبه مرضاة ربه
  :وهذه القصة أخربنا ا اهللا تعاىل فقال 

َبَغى َعلَْيهِْم َوآَتْيَناُه ِمْن الْكُُنوزِ َما إِنَّ إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى فَ{
َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبِة أُوِلي الْقُوَِّة إِذْ قَالَ لَُه قَْوُمُه لَا َتفَْرْح إِنَّ اللََّه لَـا  

َواْبَتغِ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر الْآِخَرةَ َولَـا َتـنَس   )٧٦(ُيِحبُّ الْفَرِِحَني
ِصيَبَك ِمْن الدُّْنَيا َوأَْحِسْن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َولَا َتْبغِ الْفََساَد ِفي َن

الْأَْرضِ َولَـا َتْبـغِ الْفََسـاَد ِفـي الْـأَْرضِ إِنَّ اللَّـَه لَـا ُيِحـبُّ         
اللََّه قَْد  قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعنِدي أََولَْم َيْعلَْم أَنَّ)٧٧(الُْمفِْسِديَن

                                 
  وحنبكة يف املنافسة  مع نصريف  ٣٠٦ – ٤/٣٠٤البضاوي  ٢٦
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أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمْن القُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمًعـا َولَـا   
فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَـالَ  )٧٨(ُيْسأَلُ َعْن ذُُنوبِهِْم الُْمْجرُِمونَ
ا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَاُرونُ إِنَُّه لَـذُو  لَْيَت لََن الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الَْحَياةَ الدُّنَيا َيا

َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َوْيلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيٌر ِلَمْن ) ٧٩(َحظٍّ َعِظيمٍ
فََخَسفَْنا بِِه َوبِـَدارِِه  )٨٠(آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا َولَا ُيلَقَّاَها إِلَّا الصَّابُِرونَ

لَُه ِمْن ِفئٍَة َينُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَمـا كَـانَ ِمـْن    الْأَْرَض فََما كَانَ 
َوأَْصَبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنُه بِالْأَْمسِ َيقُولُونَ َوْيكَأَنَّ اللََّه )٨١(املُْنَتِصرِيَن

َعلَْيَنـا   َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَْولَا أَنْ َمـنَّ اللَّـهُ  
ِتلَْك الدَّاُر الْآِخَرةُ َنْجَعلَُها ) ٨٢(لََخَسَف بَِنا َوْيكَأَنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ

 })٨٣(ِللَِّذيَن لَا ُيرِيُدونَ ُعلُوا ِفي الْأَْرضِ َولَا فََساًدا َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني
  القصص

مل يتوفر فيها الضابطني  ومن هذه القصة يتضح لنا خطورة املنافسة إذا
وأن املنافسة ينبغي أن تكون يف النعم اليت ميكن الوصول هلا بالعمـل  

  والكسب 
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بل إنه مع توافر الضابطني يف النعمة اليت ميكن لإلنسـان باملنافسـة   
احلصول على مثلها ومع ذلك يترك التنافس عليها وال تطلع نفسـه  

هذا أسلم صدراً كما كـان   أصالً إىل ما أنعم اهللا به على غريه لكان
  صلى اهللا عليه وسلمأبو بكر وقدوته نبينا حممد 

كان عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه ينافس أبا بكر رضى اهللا عنـه  
  اإلنفاق وأبو بكر خال من ذلك رضى اهللا عنهما

@À@ bäîjäi@ ‹Øi@ ìicë@ óì·@ ‹àÇ@ éîj“m
bèäß@ìÜ©aë@òÏbä¾a@ @

قال أمرنا رسول اهللا صـلى اهللا   عن عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه{
عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك ماالً عندي فقلت اليوم اسبق أبا 
بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مايل فقال يل رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم ما أبقيت ألهلك قلت مثله واتى أبو بكر رضى اهللا عنـه  

لم مـا أبقيـت   بكل ما عنده فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  ٢٧}ألهلك قال أبقيت هلم اهللا ورسوله فقلت ال أسابقك إيل شئ أبدا

                                 
    ٦٠٢١حسنه األلباين يف املشكاة ، ووافقه الذهيب  ١/٤١٤احلاكم وصححه  ٢٧
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لكن حال الصـديق  ، فكان ما فعله عمر من املنافسة والغبطة املباحة 
ال ينظـر إيل  ، أنه خال من املنافسة مطلقاً ، رضى اهللا عنه أفضل منه 

  حال غريه 
حصـل لـه   وكذلك موسى صلى اهللا عليه وسلم يف حديث املعراج 

منافسة وغبطة للنيب صلى اهللا عليه وسلم حىت بكى ملا جتاوزه الـنيب  
فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغالم الذي { صلى اهللا عليه وسلم 

  ٢٨}يدخل اجلنة من أمته أفضل مما يدخل من أميت بعديبعث 
وعمر رضي اهللا عنه كان مشبها مبوسى ونبينا حاله أفضل من حـال  

  ٢٩ن عنده شيء من ذلك موسى فانه مل يك
وكذلك كان يف الصحابة أبو عبيدة بن اجلراح وحنوه كانوا سـاملني  
من مجيع هذه األمور فكانوا أرفع درجة ممن عنده منافسة وغبطة وإن 

  كان ذلك مباحاً 

                                 
   ٣٨٨٧البخاري  ٢٨
 ١١٧/ ١٠فتاوى ابن تيمية  ٢٩
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  املبحث الثاني

  دركات
  احلسد املذموم
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אא 
  :موم هي علمنا مما مر معنا أن دركات احلسد املذ

  :الدركة األوىل من احلسد 
  انتقاهلا إليه متين حمبة زوال نعمة الغري مع

  : الثانية من احلسد الدركة
  حمبة زوال نعمة الغري وإن مل تنتقل إىل احلاسد وهذا غاية احلسد

  : الدركة الثالثة من احلسد
  يبغبال ايف زواهل ولو أدى ذلك الستخدام القوة حمبة زوال نعمة الغري

  :لدركة الرابعة ا
باستخدام ما يف نفس احلاسد من طاقات يضـر   حمبة زوال نعمة الغري

  مببحث خاص اا احملسود وهذه سنفرده
@@@@@@@ @
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@‡¨a@åß@¶ëþa@ò×Š‡Ûa@ @
Éß@ÌÛa@òàÈã@ÞaëŒ@òj«@¸@éîÛg@bbÔnãa@ @

ما مل يؤت نظريه فال يدعه  وأوتىاحلاسد يرى احملسود قد فضل عليه 
وهذا الداء هو الذي منع عبـد   ينقاد له ويكون من اتباعه أناحلسد 

 َمِلصلى اهللا عليه وسلم وقد َعحممد  برسول اهللا اإلمياناهللا بن أيب من 
نه رسول اهللا جاء بالبينات واهلدى فحمله احلسد أعلماً ال شك فيه 

  اإلميان على  أن اختار زوال نبوة حممد على
@ò—Óïic@åi@a@‡jÇ@ÞìÜ@åi@ @

وكان ينتظر أن يتوجه قومه ملكـاً   عبد اهللا بن أيب من الرؤساء كان
عليهم فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينـة وأصـبح   

أن تـزول   عبد اهللا بن أيبمتىن  السمع والطاعة لرسول اهللا من أهلها
هذه النعمة من رسول اهللا ليأتيه هو امللك ليكون له السمع والطاعة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  لسد احلأخرجه  فوليس لرسول اهللا
  ترك الصواب وإىل النفاق 
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 ،، و ال ما يظهره من الدين والتعبد  احلاسد للمحسود متلق رنَُغَي فال
  فإن احلسد يغلب الدين
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ò×Š‡Ûa@‡¨a@pb×Š†@åß@òîãbrÛa@ @
אאאא

א 
خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على اخلري، احلسد 

ويفوز ا دوـا   دواحملامفلعجزها ومهانتها حتسد من يكسب اخلري 
فهذا هو حال اليهود وتتمىن أن لو فاته كسبها حىت يساويها يف العدم 

  وحسدهم للمؤمنني املسلمني
@µäßûàÜÛ@†ìèîÛa@‡y@ @

سلمني ليكونوا مثلهم يف الكفـر  يتمنوا أن تزول نعمة اإلميان من امل 
  : ذلك  تعاىل بني اهللاكما فيخسروا الدنيا واآلخرة مثلهم 

  النساء} ) ٨٩(َودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُروا فََتكُوُنونَ َسَواًء  {
َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم {: وقال تعاىل

 })١٠٩(كُفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنفُِسهِْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم الَْحـقُّ  
  البقرة

  النساء  })٥٤(َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهْم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ا{ 
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  زواهلا عن احملسود كما زالت عنه هو فاحلسود عدو النعمة متمنٍ 
c@ åß@ ïÇb»@ áç‡y@æìØí@ bà×@ òßþ@ òß

@†‹ÐÛ@†‹Ï@åß@‡¨a@ @
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما حسدتكم اليهود على شيء مـا حسـدتكم علـى السـالم     {
  ٣٠}والتأمني
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ويف رواية

إم ال حيسدونا على شيء كما حيسدونا على يوم اجلمعة اليت هدانا {
وعلى القبلة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا عنـها ،   اهللا هلا وضلوا عنها ،

  ٣١}آمني : وعلى قولنا خلف اإلمام 
واليهود يف حسدهم هذا يتمنوا أن تزول نعم اإلميان هذه عن املؤمنني 
دون أن يتمنوا انتقاهلا هلم فإم يعلمون أن هذا ال حيدث فقد حرمهم 

                                 
  ٥١٢وصححه األلباين يف صحيح الترغيب ، د وصحح إسناده يف الزوائ ٨٥٦ابن ماجة  ٣٠
  ٥١٢صححه األلباين يف صحيح الترغيب ،  ٢/٣٥٨البيهقي  ٣١
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نني كمـا فعـل   لكن يريدون أن يفرحوا بزواهلا عن املؤم، اهللا منها 
  إمامهم الكبري إبليس مع أبونا آدم
â†e@‡y@îÜig@@òä§a@åß@éuë‹‚@À@óÈë

bèäß@â‹y@Ûa@ @
إبليس متىن أن تزول نعمة وجود آدم يف اجلنة حىت ولو مل تأتيه فإنـه  

  يعلم أا حمرمة عليه
هذه قصة إبليس الذي هو من اجلن مع آدم الذي هو أول إنسـان  

لنفسـه ،   إبليس كيد تبني اللة البشرية واليتخلقه اهللا من هذه الس
على ذلك ، حـىت   اقتصاره عدم، مث آدم وحواء قبل كيده لألبوين 

كاد ذرية نفسه ، وذرية آدم فكان مشؤوما على نفسه وعلى ذريته 
  وأوليائه وأهل طاعته من اجلن واإلنس 

سالم فإن اهللا سبحانه ملا أمره بالسجود آلدم عليه ال، أما كيده لنفسه 
. سعادته وفالحه ، وعـزه وجناتـه   ، ، كان يف امتثال أمره وطاعته 

فسولت له نفسه اجلاهلة الظاملة أن يف سجوده آلدم عليـه السـالم   
لق من ملن ُخ لنفسه ، إذ خيضع ويقع ساجداً غضاضة عليه ، وهضماً
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 ،والنار بزعمه أشـرف مـن الطـني     ،طني ، وهو خملوق من نار 
، وخضوع األفضل ملن  الطني خري من املخلوق من النار فاملخلوق من

ـ فلما قام بقلبه هذا  ،هو دونه غضاضة عليه وهضم ملرتلته  س ، َواهلَ
وقارنه احلسد آلدم ، ملا رأى ربه سبحانه قد خصه به مـن أنـواع   

، وأسـجد لـه    فإنه خلقه بيده ، ونفخ فيه من روحـه  ،الكرامة 
بذلك عن املالئكة وأسكنه مالئكته ، وعلمه أمساء كل شيء ، وميزه 

، وكان عدو اهللا  جنته ، فعند ذلك بلغ احلسد من عدو اهللا كل مبلغ
ألمـر  : يطيف به وهو صلصال كالفخار ، فيتعجب منه ، ويقـول  

ألعصينه ، ولئن سلطت عليه  عظيم قد خلق هذا ، ولئن سلط علي
فلما مت خلق آدم عليه السالم يف أحسن تقـومي وأكمـل    ،ألهلكنه 

ورة وأمجلها ، وكملت حماسنه الباطنة ، بالعلم واحللـم والوقـار    ص
وتوىل ربه سبحانه خلقه بيده ، فجاء يف أحسن خلق ، وأمت صورة ، 
طوله يف السماء ستون ذراعا ، قد ألبس رداء اجلمـال واحلسـن،   
واملهابة ، والبهاء فرأت املالئكة منظرا مل يشاهدوا أحسن منـه وال  

 على فشق،  م سجودا له ، بأمر رم تبارك وتعاىلأمجل ، فوقعوا كله
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، واشتعلت يف قلبه نريان احلسد املتني ، فعارض النص  ذلكاحلسود 
أََنا َخْيٌر ِمْنـُه  { : وقال . باملعقول بزعمه ، كفعل أوليائه من املبطلني 

فأعرض عـن الـنص    ص }) ٧٦(َخلَقَْتنِي ِمْن َنارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ
مث أردف ذلك باالعتراض . ، وقابله بالرفض الفاسد القبيح الصريح 

قَالَ أََرأَْيَتَك َهذَا الَِّذي كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن  {: على العليم احلكيم فقال 
  األسراء} ) ٦٢(أَخَّْرَتنِي إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَأَْحَتنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه إِلَّا قَِليلًا

أخربين ، مل كرمته علـي ؟  : االعتراض معىن وحتت هذا الكالم من 
ة وال صـواب ،  مأن الذي فعلته ليس حبك: هذا االعتراض  معىنو

، ألن املفضول خيضـع   وأن احلكمة كانت تقتضي أن يسجد هو يل
  للفاضل ، فلم خالفت احلكمة ؟ 

  أنا خري منه : مث أردف ذلك بتفضيل نفسه عليه ، وإزرائه به ، فقال 
جته الداحضة يف تفضيل مادته وأصله على مـادة آدم  مث قرر ذلك حب

فأنتجت له هذه املقدمات إباءه وامتناعه مـن  . السالم وأصله  هعلي
فجمع بني اجلهـل والظلـم ،   . السجود ، ومعصيته الرب املعبود 

النص بالرأي والعقل ، فأهـان   ة، ومعارض واملعصيةوالكرب واحلسد 
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مها ، ووضعها من حيـث أراد  نفسه كل اإلهانة من حيث أراد تعظي
رفعتها، وأذهلا من حيث أراد عزا ، وآملها كل األمل من حيـث أراد  

ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظم أعدائه يف مضرته مل يبلغ منـه  . لذا 
ومن كان هذا غشه لنفسه، فكيف يسمع عنه العاقـل  . ذلك املبلغ 

  ويقبل ، ويواليه ؟ 
م على اخلالئق بسجود املالئكة له ملا ظهرت فضائل آدم عليه السال

وبتعليمه أمساء كل شيء وإخباره املالئكة ا وهـم يسـتمعون لـه    
كاستماع املتعلم من معلمه ، حىت أقروا بالعجز عن علمه وأقروا له 
بالفضل وأسكن هو وزوجته اجلنة ، ظهر احلسد من إبليس وسـعى  

ما اخللود يف اجلنة هلما فما يزل خيدعهما ، ويعدمها ، ومينيهيف األذى 
إنه ناصح هلما ، حىت اطمـأنَ إىل  : ، حىت حلف هلما باهللا جهد ميينه 

قوله ، وأجاباه إىل ما طلب منهما ، فجرى عليهما من احملنة واخلروج 
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اجلنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى ، وكان ذلك بكيده ومكره  من
  ٣٢الذي جرى به القلم ، وسبق به القدر 

                                 
  ٥٧١ / ٢إغاثة اللهفان  ٣٢
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òrÛbrÛa@ò×Š‡Ûa@‡¨a@åß@ @
אאאאא

א 
، اًوشـر  اَلؤم هاوأكثرالدركات  أخس وأحقر وأخبثهذه الدركة 
تقف عند حدود متين القلب ولكنها تزيد عليه باختـاذ   وهي دركة ال

طمس مظاهرهـا   ، أو الوسائل واألسباب إلزالة النعمة عن صاحبها
  ، واجلحود  ، وااهرة بالعداوة بالدسائس واملكايد

فاحلاسد يستخدم فيها قدراته املختلفة يف التخلص من النعمة بالبغي 
والعدوان كما فعل اخوة يوسف بيوسف وقد تصل إىل القتل كمـا  

مع أخيه هابيل ونعرض هذه األخرية خلطورا وقصة حسد  قابيلفعل 
  يوسف سنستشهد ا يف موضع أخر

@ò—ÓÝîibÓ@‡y@@Ýîibç@éî‚þ@ @
حواء تلد آلدم عليه وكانت  من أبناء آدم عليه السالم هابيل وقابيل

، غالما وجارية أوهلم قابيل وتوأمته أقليما توأمني السالم يف كل بطن 
  مث بارك اهللا عز وجل يف نسل آدم عليه السالم 
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رى وكان آدم إذا شب أوالده يزوج غالم هذا البطن جارية بطن أخ
فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء إال توأمته اليت ولدت معه 

ألنه مل ،  فكان يفصل بني التوأم وهذه شريعة اهللا فيهم يف ذلك الوقت
فلما ولد قابيل وتوأمته أقليما مث هابيل ، أخوام رييكن يومئذ نساء غ

كح قابيل دم عليه السالم أن ينآلوتوأمته لبودا وأدركوا أمر اهللا تعاىل 
لبودا أخت هابيل وينكح هابيل أقليما أخت قابيل وكانـت أخـت   
قابيل أحسن من أخت هابيل فذكر ذلك آدم لولده فرضي هابيـل  
وسخط قابيل وقال هي أخيت أنا أحق ا فقال له أبوه إا ال حتل لك 
فأىب أن يقبل ذلك وقال إن اهللا مل يأمره ذا وإمنا هو من رأيه فقـال  

يقبل قربانه فهو أحق ـا   فأيكما عليه السالم فقربا قرباناً هلما آدم
وكانت القرابني إذا كانت مقبولة نزلت نار مـن السـماء بيضـاء    
فأكلتها وإذا مل تكن مقبولة مل ترتل النار وأكلتـه الطـري والسـباع    
فخرجا ليقربا قربانا وكان قابيل صاحب زرع فقرب صربة من طعام 

ال يتـزوج   ،ال  نفسه ما أبايل يقبل مين أومن أردأ زرعه وأضمر يف 
وكان هابيل صاحب غنم فعمد إىل أحسن كبش يف غنمه  أخيت أبداً



  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

فقرب به وأضمر يف نفسه رضا اهللا عز وجل فوضعا قرباما علـى  
السالم فرتلت نار من السماء وأكلت قربـان   اجلبل مث دعا آدم عليه

 يتقبل قابيل فرتلوا علـى  هابيل ومل تأكل قربان قابيل فتقبل هابيل ومل
يف نفسه إىل  اجلبل وقد غضب قابيل لرد قربانه وكان يضمر احلسد

أن أتى آدم مكة لزيارة البيت فلما غاب آدم أتى قابيل هابيل وهو يف 
غنمه قال ألقتلنك ألن اهللا تعاىل قبل قربانك ورد قرباين وتنكح أخيت 

ين ويفتخر ولدك احلسناء وأنكح أختك الدميمة فيتحدث أنك خري م
  على ولدي قال هابيل وما ذنيب إمنا يتقبل اهللا من املتقني

أراد بذلك األخ الصاحل أن يعلم أخاه معىن اخلري ويشـعره بفضـل   
املتقني ويبعده عن الغل واحلقد واحلسد وكان يستبعد جداً أن يكون 

مددت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي ألن ، منه القتل لذا قال له 
  ليك ألقتلك إين أخاف اهللا رب العاملني إ
وهذا دفاعاً يبسط إىل أخيه يده  ملكان املقتول ألشد الرجلني ولكن و

  لألجر  يف الشرع جائز ملن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلباً
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وأراد أن حيول داء احلسد لدى أخيه ملا أعده اهللا للمتقني يف جنـات  
إين أريد أن ترجع بإمث قتلي قال النعيم ويكون قد صرفه عن اجلرمية ف

وبالرغم من  إمث حسدكو كوإمث معصيتك اليت مل يتقبل ألجلها قربان
، أن هذا أفضل عالج للحسد وهو السعي لتحويله من الشر للخري 

  لكن هذا مل ينفع إلصراره على القتل
  لما علم أنه يقتله ال حمالة وطن نفسه على االستسالم طلبا للثواب ف

  الظاملني ن من أصحاب النار وذلك جزاءتكووقال س
زينت و، شجعته وطاوعته وعاونته يف قتل أخيه ، فطوعت له نفسه  

تل أخيه سهل عليه فقتله فلما قصد قابيل قتله مل يـدر  له نفسه أن قُ
فتمثل له إبليس وأخذ طريا فوضع رأسه على حجر مث ، كيف يقتله 

القتل فرضخ قابيـل   شدخ رأسه حبجر آخر وقابيل ينظر إليه فعلمه
يف النوم فشدخ  رأس هابيل بني حجرين قيل قتل وهو مستسلم وقيل

ومثاالً لذوي النفـوس الشـريرة   رأسه فقتله فأصبح من اخلاسرين 
فلما قتله تركه بـالعراء  ، وهابيل مثاالً لذوي النفوس اخلرية املساملة 

 ومل يدر ما يصنع به ألنه كان أول ميت على وجه األرض من بـين 
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ينتقل به من مكان إىل مكان  آدم وقصدته السباع فحمله على ظهره
وعكفت عليه الطري والسباع تنتظـر مـىت    أخر خيشى افتضاح أمره

يرمى به فتأكله فبعث اهللا غرابني فاقتتال فقتل أحدمها صاحبه مث حفر 
له مبنقاره وبرجله حىت مكن له مث ألقاه يف احلفرة وواراه وقابيل ينظر 

  إليه 
أعجزت أن أكون مثـل هـذا    ىتلما رأى قابيل ذلك قال يا ويلف 

ندم لقلة ،  الغراب فأواري سوأة أخي أي جيفته فأصبح من النادمني
النفع بقتله فإنه أسخط والديه وما انتفع بقتله شيئا ومل يكـن ندمـه   

  على القتل وركوب الذنب 
  تغريت ملا قتل ابن آدم أخاه وآدم عليه السالم مبكة اشتاك الشجر و

األرض فقال آدم عليه  واغربتاألطعمة ومحضت الفواكه وأمر املاء 
  السالم قد حدث يف األرض حدث فأتى فإذا قابيل قد قتل هابيل 
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زوال تلك النعمة  السعي يفإذا صحبه  ، عنه ياحلسد املنهلقد جره 
حىت ركب مركب اجلرمية الكربى فقتل أخوه وعصى ربـه   أخيهعن 

  ٣٣حلسد وهذه أشد دركات ا
  وهذا القصة اليت أخربنا ا اهللا تعاىل بقوله

َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُْرَباًنا فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحـِدِهَما  {
َولَْم ُيَتقَبَّلْ ِمْن الْآَخرِ قَالَ لَأَقُْتلَنََّك قَـالَ إِنََّمـا َيَتقَبَّـلُ اللَّـُه ِمـْن      

لَِئْن َبَسطَت إِلَيَّ َيَدَك ِلَتقُْتلَنِي َما أََنا بَِباِسٍط َيِدي إِلَْيـَك  )٢٧(تَِّقَنيالُْم
إِنِّي أُرِيُد أَنْ َتُبوَء بِـإِثِْمي  )٢٨(ِلأَقُْتلََك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ الَْعالَِمَني

فَطَوََّعْت )٢٩(اِلِمَنيَوإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك َجَزاُء الظَّ
فََبَعثَ اللَُّه غَُراًبا ) ٣٠(لَُه َنفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَْصَبَح ِمْن الَْخاِسرِيَن

َيْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ ِلُيرَِيُه كَْيَف ُيَوارِي َسْوأَةَ أَِخيِه قَالَ َياَوْيلََتا أََعَجْزُت 
فَـأَُوارَِي َسـْوأَةَ أَِخـي فَأَْصـَبَح ِمـْن       أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ َهذَا الُْغَرابِ

  املائدة }) ٣١(النَّاِدِمَني

                                 
  ٢١٩– ٢/٢١٥البضاوي  ٢/٢٨البغوي  ٣٣
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وجاء يف كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف شأن هـذا القاتـل   
 ال تقتل نفس ظلما إال كان على بن آدم األول{ األول من ابين آدم 

  ٣٤}ألنه أول من سن القتل كفل من دمها
يف حتمل اإلنسان إمث عمله السيئ وإمثاً وهذا من قاعدة اجلزاء الرباين 
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مثل إمث عمل كل عامل تأثر به 

من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل ا من غـري أن  { 
ومثل  عليه وزرها ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان

  ٣٥}وزر من عمل ا من غري أن ينقص من أوزارهم شيء
 

  صلى اهللا عليه وسلم ولذا يقول 
  ٣٦}كن عبد اهللا املقتول وال تكن عبد اهللا القاتل{

@‡¨a@Ša‹šc@ @
                                 

  كفل يعين نصيب ١٦٧٧مسلم   ٣٤
  ١٠١٧سلم  م  ٣٥
  ٢٤٥١ء صححه األلباين يف اإلروا،  ١٣/١٧٦أبو يعلى ،  ١٧٧/ ٢املعجم الكبري ٥/١١٠املسند  ٣٦
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وأما ، هذه القصص اليت أوردناها بينت لنا صور من أضرار احلسد 
فما من ذي نعمـة إال ولـه   ، فحدث وال حرج ، من واقع حياتنا 

  ، حاسدون 
  املكايد  وقد يكون منهم آمثون يدبروا له

وميتعهما ، يظللهما سرادق السعادة واهلناء ، فكم من زوجني حبيبني 
أفسدوا ما بينهما ، كان هلما حاسدون واشون ، نعيم املودة والصفاء 

فناهلما من حسدهم بالء وهم ، بالكذب والبهتان والظلم والعدوان 
  ورمبا منيا مبر الفراق وشر الطالق، أو حزن وغم 

، قد دخل بينهم حاسدون واشون ، تآخني يف اهللا وكم من أصحاب م
فناهلم من حسـدهم  ، أفسدوا ما بينهم بالغيبة والنميمة كذباً وتاناً 

  عداوة وبغضاء مث تفرقوا أعداء
زناها احلاسدون وأشاعوا عنها مـن  ، وكم من حمصنة عفيفة شريفة 

وهـي يف  ، الفواحش ما مل تفعل فأساءوا مسعتها ودنسـوا شـرفها   
  ارا كطهارة ماء السماءطه
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فبات عاقاً بعدما كـان  ، وكم من ولد أفسده احلاسدون على أبويه 
  باراً

فبات غاضباً عليه بعدما ، وكم من والد أفسده احلاسدون على ولده 
  كان راضياً عليه

، وإيذاء احلاسدين للبشر غري ذلك كثري ملمـوس لـدى اجلميـع    
ثر من ذلك ولذا تناولوهم والناس يعرفون أن احلساد يصدر منهم أك

  بالعبارات واألقوال اليت فيها الذم
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@‡¨a@âˆ@À@põbu@Ûa@paŠbjÈÛaë@ÞaìÓþa
‡b¨aë@ @

من بغض الناس للحسد وقد يكون بسبب تعرضـهم لـألذى مـن    
  احلساد جاء يف كالمهم عبارات يستحقها احلاسد ومنها

aÛ@†ì¨a@óÜÇ@—@x‹ÐÛbi@ïmdí@ @
فلعل طرفـك ال   ،لو رمى بك يف اللجج اصرب على حسد احلسود و

  ٣٧ يعود إليك إال بالفرج
@Ú–@†ì¨a@óÜÇéÜmbÓ@ @

مل  أصرب على حسد احلسود فإن صربك قاتله فالنار تأكل بعضـها إن 
                                                        ٣٨جتد ما تأكله 

@éäØÛ@bÃ@‡b¨ai@éj’c¾bâìÜÄ@ @
  ٣٩مبظلوم من حاسد  ما رأيت ظاملا أشبه

  احلسد يف اجلريان أكثر ما يكون 
                                 

 أيب القناد عن ٥/٢٧٥شعب اإلميان  ٣٧
 ٥/٢٥١القرطيب  ٣٨
  البصري رمحه اهللاحلسن  من كالم ٣٩
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   ٤٠العداوة يف القرابة واحلسد يف اجلريان واملنفعة يف اإلخوان 
@‡¨a@ñëa‡Ç@kÈ–bènmbßg@@@ @

  ٤١كل العداوة قد ترجى إماتتها إال عداوة من عاداك باحلسد 
‡b¨a@Úýçg@æbİî“Ûa@ÙÜº@‡¨a@ @

: لك الناس ومهـا ال يكـذبان   هل ما أُوقيثنتني بحيدث الشيطان 
، وباحلرص  رجيماً علت شيطاناًاحلسد واحلرص ، فباحلسد لعنت وُج

  خرج من اجلنةبيح آلدم اجلنة كلها فأصبت حاجيت منه فأُأُ
a@áÈäÛ@ð†bÈß@‡b¨a@êŠ‡ÔÛ@Áƒnß@ @

احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة اهللا فإنه يكره نعمة اهللا على عبـده  
وحيب زواهلا عنه واهللا يكره ذلك فهو مضـاد هللا يف   ،وقد أحبها اهللا 

  ٤٢قضائه وقدره وحمبته وكراهته 

                                 
   بشر بن احلارث عن ٢٧٣/  ٥،  ٦٦٣٦ مياناإلشعب  ٤٠
 
   األصمعيعن  ٢٧٤/  ٥،  ٦٦٣٧مياناإلشعب  ٤١
  ابن القيم ٤٢
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بن مسعود  ال تعادوا نعم اهللا قيل له ومن يعادي نعم اهللا قـال   اقال 
  الذين حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله

aÛ@îÛ@‡b¨é@@‡y@bß@üg@ @
  ٤٣ ليس للحاسد إال ما حسد فله البغضاء من كل أحد

¨ab‡@òeŠ@kÜ @õaŠë@éjÜÓ@kÈní@ @
ماذا تتعب قلبك ؟ وتنازع إخوانك ، وتعادي على طلب الرياسة  يف

وأخدانك ؟ وتعمل يف هلكة حياتك باحلسد ملن هـو   أشكالكوالعز 
  فوقك ؟ كأنك مل تؤمن مبن أخرب أنه يعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، 

  ٤٤ويؤيت امللك من يشاء ، ويرتع امللك ممن يشاء 
@‡¨a@Ý–c@én¥@xŠ‡äíòî—È¾a@ @

  ٤٥الكرب واحلرص واحلسد  : أصل املعصية ثالثة أشياء 

                                 
   عبد العزيز بن سليمان األبرش من قول ٥/٢٧٥شعب اإلميان  ٤٣
  
   أبو عثمان  يقول يف مواعظه عن ٩٨/  ٢، ١٢٧  ميانشعب اال ٤٤
    حامت األصم عن ٢٩٦/  ٥،  ٨٢٢١ مياناإلشعب  ٤٥
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الكرب وهو الذي أصار إبلـيس إىل مـا   : أصول اخلطايا كلها ثالثة 
  أصاره 

، واحلرص وهو الذي أخرج آدم من اجلنة ، واحلسد وهو الذي جرأ 
قـد ويف  أخيه ، فمن وقي شر هذه الثالثة ف قتل أحد ابين آدم على

واملعاصي من احلرص ، والبغي والظلم من  ،الشر ، فالكفر من الكرب 
  احلسد

‡by@—í@ónß@ @
تولـد منـه القـوة     ، إذا استعمل الغضب يف دفع املضرة عن نفسه

وإن أعجـزه   ، أورثه قوة احلقد ، فإذا عجز عن ذلك الضار والغرية
  ٤٦احلسد  أورثه ، ، ورأى غريه مستبداً به حيتاج إليهوصول ما 

‡¨a@òÜÇ@ @
علة داء احلسد ترجع إىل إفراط يف األنانية وحب الذات، مع ضعف 

، األمر الذي اهللا يف توزيع عطاياه على خلقه إلميان بكمال حكمة ايف 
يفضي إىل االعتراض على اهللا يف حكمته اليت وزع على مقتضـاها  

                                 
  ابن القيم  ٤٦
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ميـس  عطاءه بني خلقه ليبلوهم فيما آتاهم، فضرره من هذه الناحية 
  ٤٧ جانب اإلميان ويؤثر عليه

‹àrí@ÕÜ©a@õì@@‡bznÛa@ @
  فحسن  ، ، والتفرق مثرة سوء اخللق اعلم أن األلفة مثرة حسن اخللق

وسوء اخللق يثمر التباغض ، اخللق يوجب التحاب والتآلف والتوافق 
  والتحاسد والتدابر

ÉöbjİÛa@‚c@‡¨a@ @
يف السماء حسـد   احلسد أخس الطبائع وأول معصية عصي اهللا ا

  ٤٨ إبليس آلدم ويف األرض حسد قابيل هابيل
‡¨a@lbjc@ @

، فـإن   ، وهذا أشد أسباب احلسد العداوة والبغضاء: السبب األول
بوجـه مـن    من آذاه شخص بسبب من األسباب وخالفه يف غرض

واحلقـد   ، الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ يف نفسه احلقد
                                 

 ١/٧٨٩حنبكة  ٤٧
  ٩/٢٧٦زاد املسري  ٤٨
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فإن عجز املبغض عن أن يتشفى بنفسـه   ، يقتضي التشفي واالنتقام
، ورمبا حييل ذلك على كرامة نفسه عند  أحب أن يتشفى منه الزمان

أصابت عدوه بلية فرح ا وظنها مكافأة له من جهة  اهللا تعاىل فمهما
ألنه ضد  نعمة ساءه ذلك أصابته، ومهما  اهللا على بغضه وأا ألجله

له عند اهللا حيث مل ينتقم له مـن  ، ورمبا خيطر له أنه ال مرتلة  مراده
، فاحلسد يلـزم الـبغض    وباجلملة،  عدوه الذي آذاه بل أنعم عليه

  والعداوة وال يفارقهما
واحلسد بسبب البغض رمبا يفضي إىل التنازع والتقاتل واسـتغراق  
  العمر يف إزالة النعمة باحليل والسعاية وهتك الستر وما جيري جمراه

فإذا  ، وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غريه ، التعزز: السبب الثاين
خاف أن لًا أو علماً أو ما إدارة أو رئاسة وأأصاب بعض أمثاله والية 

يتكرب عليه وهو ال يطيق تكربه وال تسمح نفسه باحتمال تفـاخره  
، فإنه قد  ، وليس من غرضه أن يتكرب بل غرضه أن يدفع كربه عليه

  يرضى بالترفع عليه، ولكن ال  رضي مبساواته مثالً
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طبعـه أن يتكـرب عليـه     وهو أن يكون يف ، الكرب: السبب الثالث
،  ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه االنقياد له واملتابعة يف أغراضه

، أو رمبـا   فإذا نال نعمة خاف أن ال حيتمل تكربه ويترفع عن متابعته
عد أن كان أو إىل أن يرتفع عليه فيعود متكرباً بته يتشوف إىل مساوا

  متكرباً عليه
وهو أن يكون من أمثال له قـد يكونـوا   ،  التعجب: السبب الرابع

سواسية يف املعيشة إال أن أحدمها ورث ماالً أو أصبح له جـاه ؟ أو  
وظيفة مرموقة فأحب زوال هذه النعمة عنه جزعاً أن يفضل عليـه  
ل وهو مثله ال عن تكرب وجلب رئاسة أو تقدم عداوة أو سبب آخر ب

  متعجب أن  متيز عنه
، وذلك خيتص مبتزامحني  ت املقاصدااخلوف من فو: السبب اخلامس

واحد حيسد صاحبه يف كل نعمة  كل ، فإن كان على مقصود واحد
، ومن هذا اجلنس حتاسد يف التزاحم  تكون عوناً يف االنفراد مبقصوده

يف  اإلخـوة ، وحتاسد يف حالة تعدد الزوجات  على مقاصد الزوجية
التزاحم على نيل املرتلة يف قلب األبوين للتوصل بـه إىل مقاصـد   
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، وكذلك حتاسد التلميذين ألستاذ واحد على نيـل   الكرامة واملال
املتـزامحني علـى    املوظفني، وكذلك حتاسد  املرتبة من قلب األستاذ

للتوصل إىل  مديرهم واحد إذا كان غرضهما نيل القبول عند مكان
  مأغراضه

حب الرئاسة وطلب اجلاه لنفسه من غري توصل إىل : سالسبب الساد
وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عدمي النظري يف فن من  ، مقصود

الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح مبا ميدح به من أنه 
، فإنه لو مسع بنظري  د الدهر وفريد العصر يف فنه وأنه ال نظري لهيوح

ءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه الـيت  له يف أقصى العامل لسا
ا يشاركه املرتلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو مجال أو 

، ولـيس   ثروة أو غري ذلك مما يتفرد هو به ويفرح بسبب تفـرده 
السبب يف هذا عداوة وال تعزز وال تكرب على احملسود وال خوف من 

  ى االنفرادفوات املقصود سوى حمض الرئاسة بدعو
، فإنك جتد من ال  شح النفس باخلري على عباد اهللا:  سابعال السبب

، وال طلب مال إذا وصف عنده حسن حال  يشتغل برئاسة وال تكرب
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، وإذا وصف اضـطراب النـاس    من عباد اهللا شق عليه ذلك عبد
، ويبخل بنعمـة اهللا   ، فهو أبداً حيب اإلدبار لغريه فرح به إدبارهمو

  ٤٩ ، كأم يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه هعلى عباد
الطباع جمبولة على حب الترفع على اجلنس فإذا رأى لغريه ما ليس ف

وصاحبه ، له أحب أن يزول ذلك عنه لريتفع عليه مطلقا أو ليساويه 
مذموم إذا عمل مبقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل وينبغي ملن 

يف طبعـه مـن حـب    خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع 
 إنسـان املنهيات واستثنوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكـافر أو  

  يستعني ا على معاصي اهللا 
  ٥٠ فهذا حكم احلسد حبسب حقيقته

                                 
 ١٩٦-٣/١٩٢األحياء   ١
  ١/٢٠٠ابن حجر  ٥٠
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אא 

عالج احلسد اآليت هو لكل أنواع احلسد املذموم السابق ذكرها يف 
  دركات احلسد املختلفة

بأضرار مشعة من النفس أو العني فسنخصص  أما احلسد املصاحب 
  له مبحث كامل

عالج مرض احلسد عند احلاسد يشمل معرفة األمور التالية والعمل 
  مبا جاء ا وتضمنتها

ولو كـان مـن أهـل     نساناإلحلسد طبيعة بالفطرة يف قلب ا: أوالً
  الفضل

  هاحلسد طبيعة يف اإلنسان ال يسلم منها أحد واملطلوب تقوميا -١
 فقد أخرجـه  سد بالفطرة يف قلب كل إنسان إال رسول اهللاحل - ٢

  جربيل
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للضـرائر وإن  قد حيدث من أهل الفضل كما حيـدث  حلسد ا - ٣
  تكانوا أموا

  اجلزاء املترتب على احلسد سواء يف دفعه أو يف العمل به : ثانياً 
ن مل إصر على حسـده و حلاسد مؤاخذ على حسده إن كان ُما -١

  هخيرج
حسـده لـيس كاحلاسـد    جياهد نفسه على دفع د الذي احلاس -٢

   هقيقوحت املندفع وراء حسده
٣ - ور يف سده ال إمث عليه بل لعلـه مـأج  حلنفسه يف دفعه لاهد ا

  مدافعته نفسه
البشرى باجلنة ملن سلم صدره من حسد اآلخرين ولـو قلـة    -٤

  أعماله 
  العمل به الشفاء يف الدواء الذي بينته الشريعة وتطبيق: ثالثاً 
  دواء احلسد للحسود  -١
احلاسد الذي يبتغي التخلص من مرض احلسد يطبق بالفعل مـا   -٢

  علمه
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üëcZa@kÜÓ@À@ñ‹İÐÛbi@òÈîj @‡¨⁄aæbã@@@@æb×@ìÛë
Ý›ÐÛa@Ýçc@åß  

Q@M@æbã⁄a@ À@ òÈîj @ ‡¨a@@ áÜí@ ü@‡yc@ bèäß
m@lìÜİ¾aëìÔºbè@ @

إال شرير يعـادي   ُدِسْح َيالناس يذمون احلاسد ويبالغون ويقولون ال
  نعمة اهللا ، وال يرضى بقضائه ، و يبخل على أخيه املسلم  

، أن اإلنسان ال حيب أن يرتفع عليه  وينبغي أن يعلم مع هذا الكالم
 حيب أن يرتفع عليه ملأحد ، فإذا رأى صديقه قد عال عليه تأثر هو و

نـال ذاك لـئال   مل ينل صديقه ما ينال ، أو أن ينال هو ما  ، وود لو
إمنا اللوم أن يعمل مبقتضاه مـن  ، على ذلك  يالمال  قديرتفع عليه و
  ٥١ ليس من ولد آدم إال وقد خلق معه احلسد، قول أو فعل 

صلى اهللا عليـه   قال مل يتبعه شيء مل جياوز ذلك بقول وال بفعل فمن
  وسلم 

                                 
   احلسن البصري من كالم ٥١
 

  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

الطرية ، وسوء الظن ، واحلسد ، قال : ثالث ال يعجزهن ابن آدم {
فينجيك من الطرية أال تعمل ا ، وينجيك من سـوء الظـن أال   : 

  }ي أخاك سوءا кتتكلم به ، وينجيك من احلسد أال تب
الطرية والظن واحلسد، قيل : ثالث ال يسلم منها أحد{ وبلفظ آخر

  فما 
، وإذا ظننت  إذا تطريت فال ترجع: ؟ قال املخرج منها يا رسول اهللا

  ٥٢} تبغ ، وإذا حسدت فال فال حتقق
كل ابن آدم حسود وال يضر حاسداً حسده ما مل يتكلم باللسان أو {

  ٥٣}يعمل باليد 

                                 
األلباين يف السلسلة ،  ٦٢/  ٢،  ١١٧ شعب االميان، ٤٠٣/  ١٠،  ١٩٥٠٤ مصنف عبدالرزاق ٥٢

  ت  قال احلديث ثاب ٣٩٤٢الصحيحة 
    ٤٢٢٢ضعيف اجلامع الصغرييف  ضعفه األلباينو بو نعيمعزاه أل ٢/٥٢٩كشف اخلفاء  ٥٣
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، فمـن مل جيـاوز    دمي إال وفيه احلسدآما من فاألحاديث بينت أنه 
صـلى اهللا  إال رسول اهللا ،   ذلك إىل البغي والظلم مل يتبعه منه شيء

   فقد ُنزَِع احلسد من قلبه متهيداً لرسالتهعليه وسلم 
R@M@@‡¨aa@ÞìŠ@üg@æbãg@Ý×@kÜÓ@À@ñ‹İÐÛbi@Ï@‡Ô

u‹‚c@éäß@Ýíu@éòÔÜÈÛa@ò÷îè×@ @
سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم عـن   ة أنه هرير أيب روي عن

يا رسول اهللا ، ما أول ما رأيـت يف أمـر النبـوة ؟     {أشياء فقال 
  لقد سـألت : قال ساً وسلم جالاستوى رسول اهللا صلى اهللا عليه وف

ة  إين لفي صحراء ابن عشر سنني وأشهر ، وإذا بكالم فوق أبا هرير
فاسـتقبالين  . نعـم  : إذا رجل يقول لرجل أهو هو ؟ قال رأسي و

ثيـاب مل  أرواح مل أجدها من خلق قط ، ووبوجوه مل أرها خللق قط 
أرها على أحد قط ، فأقبال إيل ميشيان حىت أخذ كل واحد منـهما  

ضجعاين بال أ، ف أضجعهلصاحبه  يقول دمهاألجد أح وأين بعضدي ،
ال هصر  وقال أحدمها لصاحبه افلق صدره ، فهوى أحـدمها  قصر و

إىل صدري ففلقها فيما أرى بال دم وال وجع  فقال له أخرج الغـل  
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فقـال لـه   . فطرحها  واحلسد ، فأخرج شيئاً كهيئة العلقة مث نبذها
 به الفضة ، مث هـز الرمحة ، فإذا مثل الذي أخرج يشأدخل الرأفة و

رجلي اليمىن فقال أغدو أسلم فرجعت ا أغدو رقـة علـى    إام
  ٥٤}الصغري ، ورمحة للكبري 

علم أن من األمر املوضوع يف النفوس احلسد علـى الـنعم ، أو   فَلُي
الغبطة وحب الرفعة ، فإذا رآك من يعتقدك مثالً له وقد ارتقيت عليه 

  فال بد أن يتأثر ورمبا حسد
  ا حىت مع أويل الفضل وحيدث هذ

@ @
@ @
S@@M@a@ ‡¨@t‡±@ bà×@ Ý›ÐÛa@ Ýçc@ åß@ t‡±@ ‡Ó

aìßc@aìãb×@ægë@‹öa‹›ÜÛp@ @

                                 
قال رواه عبد اهللا ورجاله ثقات وثقهم ابن حبـان وللحـديث    ٨/٢٢٣امع ،  ٥/١٣٩املسند  ٥٤

  ) ي ثناه إىل األرضال هصر أو(١٥٤٥شواهد يف الصحيحة 
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فهذه عائشة أم املؤمنني عندما وجدت رسول اهللا يثين على ضـرا   
خدجية بتوضيح مرتلتها بالرغم من أا ماتت قبل أن يتزوج رسـول  

  اهللا عائشة
  قالت عائشة

وما تزوجين رسول اهللا صـلى   ما حسدت خدجية ما حسدت أحداً{
اهللا عليه وسلم إال بعد ما ماتت وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ٥٥ }شرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصبوسلم َب
فالعمل عندما جيد اإلنسان يف نفسه شيء علـى نعمـة ألخيـه أن    

  صلى اهللا عليه وسلميستحضر قوله 
حلسد يف مال أو جـاه دنيـوي فإنـه    ا حيذرأي  } إياكم واحلسد{ 

  طاعات احلاسد ب يفىن ويذهب }فإن احلسد يأكل احلسنات{مذموم 
  ٥٦} كما تأكل النار احلطب{

                                 
قصـب   من قصب يعين به ،  ٣٨٧٦صححه األلباين يف سنن الترمذي  ،  ٣٨٧٦الترمذي حسنه  ٥٥

  اللؤلؤ
  سبق خترجيه يف املقدمة ٥٦
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فضي بصاحبه إىل اغتياب احملسود وحنوه فيذهب حسناته ألن احلسد ُي
يف عرض ذلك احملسود فيزيد احملسود نعمة على نعمة واحلاسد حسرة 

َخِسـَر   {:تعاىل  هلوق أن يكون دخل يف وُيخشَى عليه ، على حسرة
  احلج}  )١١(الدُّْنَيا َوالْآِخَرةَ 
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@bîãbq@Z@À@ëc@éÈÏ†@À@õaì@‡¨a@óÜÇ@km¾a@õa§a
@éi@ÝàÈÛa@ @

Q@M@@óÜÇ@ ‹—ß@ æb×@ æg@ ê‡y@ óÜÇ@ ‰‚aûß@ ‡b¨a
éu‹²@@æcë@ê‡y@ @

  : صلى اهللا عليه وسلم  هلوقل
  ٥٧}إمنا األعمال بالنيات  {

وُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اللَُّه َوإِنْ ُتْبُدوا َما ِفي أَنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُ {: عاىل وقوله ت
املصر على املعصية فاسق مؤاخذ وإن مل يفعلها ، ف   البقرة })٢٨٤(

وأعمال القلوب يف الثواب والعقاب كأعمال اجلوارح ، وهلذا يثاب 
وعلـى التوكـل    على احلب والبغض ، واملواالة واملعـاداة يف اهللا ، 

والرضى ، والعزم على الطاعة ، ويعاقب على الكـرب واحلسـد ،   
  ٥٨ والعجب والشك ، والرياء وظن السوء باألبرياء

                                 
  البخاري ٥٧
  ابن القيم ٥٨
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R@@M@@ð‰Ûa@‡b¨a@ÉÏ†@óÜÇ@éÐã@‡çb°@îÛ@ê‡y
ê‡y@õaŠë@ÉÏ‡ä¾a@‡b¨b×@¥ëÔîÔé@ @
د ألن الرجل قد يكون عنـده  َسقيد سبحانه شر احلاسد بقوله إذا َح

ال بقلبـه وال  ، ولكن خيفيه وال يرتب عليه أذى بوجه مـا   ،حسد 
  بلسانه 

وال بيده ، بل جيد يف قلبه شيئاً من ذلك ، وال يعاجل أخاه إال مبـا  
حيب اهللا فهذا ال يكاد خيلو منه أحد إال من عصمه اهللا ، لكن الفرق 
بني القوة اليت يف قلبه من ذلك وهو ال يطيعها ، وال يأمتر هلـا بـل   

ها طاعة هللا وخوفاً وحياء منه وإجالالً له أن يكره نعمه علـى  يعصي
فهو  ،عباده ، فريى ذلك خمافة هللا وبغضاً ملا حيب اهللا وحمبة ملا يبغضه 

جياهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود ومتىن زيـادة  
اخلري له خبالف ما إذا حقق ذلك وحسد ، ورتـب علـى حسـده    

  فهذا احلسد املذموم  ،قلب واللسان واجلوارح مقتضاه من األذى بال
S@@M@a@‡çbÛ@éÜÈÛ@Ýi@éîÜÇ@áqg@ü@ê‡y@éÈÏ†@À@éÐä

ÈÏa‡ß@À@Šìudßén@éÐã@ @
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  :يتضح مما سبق اآليت 
احلاسد إن وقع له اخلاطر باحلسد فدفعه وجاهد نفسه يف دفعه   -١

  بل لعله مأجور يف مدافعة نفسه  ، فال إمث عليه
  وال نعمة احملسود فهو باغ إن سعى يف ز -٢
فإن كان حبيث لو أمكنـه   ، ومل يظهره ملانع العجز ىإن مل يسع - ٣

ألنه ال يستطيع دفع  ، أي ال وزر عليه ، وإال فال ، لفعل فهو مأزور
فيكفيه يف جماهدا أن ال يعمل ا وال يعزم على  ، اخلواطر النفسانية

  العمل ا 
لسعى يف ، ورد إىل اختياره ، مر إليه إن كان حبيث لو ألقى األ - ٤

عه التقوى عن نوإن كان مت، فهو حسود حسداً مذموماً  ، إزالة النعمة
فيعفي عنه ما جيده يف نفسه من ارتياحه إىل زوال النعمة  ، إزالة ذلك
  مهما كان كارهاً لذلك من نفسه بعقله ودينه ، عن حمسوده

  اهللا عليه وسلمصلى قوله  يشري إليهالذي وهذا التفصيل  
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  ٥٩}وإذا حسدت فال تبغ { 
فاإلنسان بعد علمه مبا سبق عليه أن يعمل على حفظ نفسه من حسد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه فقد بني  اآلخرين خلطورة احلسد على نفسه
أن احلسد يفسد يف دين املرء أكثر من فساد الذئب يف الغـنم  وسلم 
غنم بأفسد هلا من احلـرص  ما ذئبان جائعان أرسال يف زريبة {فقال 

على املال واحلسد يف دين املسلم وإن احلسد ليأكل احلسنات كمـا  
  ٦٠}تأكل النار احلطب

   ٦١}ال حتاسدوا وال تباغضوا  {صلى اهللا عليه وسلم  ولقوله
رسول اهللا صـلى اهللا   فيفرغ قلبه من احلسد ليحل حمله اإلميان لقول

  عليه وسلم 
  ٦٢}ان واحلسد ال جيتمع يف جوف عبد اإلمي {

                                 
لة األلباين يف السلس ٥٩،  ٦٢/  ٢،  ١١٧ شعب االميان، ٤٠٣/  ١٠،  ١٩٥٠٤ مصنف عبدالرزاق

  ديث ثابتقال احل ٣٩٤٢الصحيحة 
،  ١٧٢٦ضعفه األلباين يف الترغيب ، وقال حسن صحيح ٢٣٧٦الترمذي وبدل احلسد الشرف   ٦٠

  وعزاه املنذري لرازين ٤٢٥٧ترغيب حسنه حمققوا ال
  ٦٠٦٤ والبخاري ٢/٩٠٨ مالك ٦١
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فيكون بذلك عنده وقاية من هذا الوباء القدمي وباء األمم السابقة بل 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكون قد استثين نفسه مما أخرب عنهم 

  ٦٣}دب إليكم داء األمم قبلكم احلسد والبغضاء {
قال رسـول  كما ، وبذلك يكون فيه اخلري سواء لنفسه أو لآلخرين 

   عليه وسلم اهللا صلى اهللا
  ٦٤}ال يزال الناس خبري ما مل يتحاسدوا {

لذا ينبغي على املسلم أن حيفظ نفسه من احلسد حىت يسلم صـدره  
لآلخرين ليكون ذلك سبباً لدخوله اجلنة كهذا الرجل الذي أخرب عنه 
رسول اهللا أنه من أهل اجلنة واليت فاز ا ألنه كان ال حيمل يف نفسه 

  حسداً ألحد 

                                                                           
حسـنه األلبـاين يف   ،  ٦٦٠٩البيهقي  ٤٥٨٧ابن حبان ،   ٣١٠٠٩النسائي ،  ٢/٣٤٠املسند  ٦٢

  ٢٨٨٦الترغيب 
   ٢٨٨٨حسنه األلباين يف الترغيب ،  ٨٧٤٧يف الشعب البيهقي ،  ٢٠٠٢ البزار ٦٣
  ٢٨٨٧ حسنه األلباين يف الترغيب،  ثقات جالهرواه الطرباين ور ٨/٧٨اهليثمي يف امع  ٦٤
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٤Jאא
 

عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال كنا جلوسا مـع رسـول اهللا   {
صلى اهللا عليه وسلم فقال يطلع اآلن عليكم رجل من أهـل اجلنـة   

ف حليته من وضوئه قد علق نعليه بيـده  طفطلع رجل من األنصار تن
اهللا عليه وسلم مثـل ذلـك    الشمال فلما كان الغد قال النيب صلى

فطلع ذلك الرجل مثل املرة األوىل فلما كان اليوم الثالث قال النيب 
صلى اهللا عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثـل  
حاله األول فلما قام النيب صلى اهللا عليه وسلم تبعه عبـد اهللا بـن   

ثالثـا فـإن   عمرو فقال إين الحيت أيب فأقسمت أين ال أدخل عليه 
قال أنس فكان ، قال نعم ، رأيت أن تؤويين إليك حىت متضي فعلت 

عبد اهللا حيدث أنه بات معه تلك الثالث الليايل فلم يره يقـوم مـن   
ذكر اهللا عز وجـل وكـرب   وأنه إذا تعار تقلب على فراشه إال الليل 

فلمـا   أين مل أمسعه يقول إال خـرياً اهللا قال عبد  ، حىت صالة الفجر
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الثالث الليايل وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد اهللا مل يكن  مضت
بيين وبني أيب غضب وال هجرة ولكن مسعت رسول اهللا صـلى اهللا  

ثالث مرات يطلع عليكم اآلن رجل من أهـل   ناعليه وسلم يقول ل
اجلنة فطلعت أنت الثالث املرات فأردت أن آوي إليك فـأنظر مـا   

بري عمل فما الذي بلغ بك ما عملك فأقتدي بك فلم أرك عملت ك
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ما هو إال ما رأيـت فلمـا   
وليت دعاين فقال ما هو إال أين ال أجد يف نفسي ألحد من املسلمني 

وال حسد على خري أعطاه اهللا إياه فقال عبد اهللا هذه اليت بلغت  غشاً
  ٦٥}بك

ت بـك يشـري إىل خلـوه    فقول عبد اهللا بن عمرو له هذه اليت بلغ
  وسالمته 

                                 
املنذري قـال   ، والبزار ورجال أمحد رجال الصحيح ٣/١٦٦ رواه أمحد ٨/٧٨اهليثمي يف امع  ٦٥

ضـعفه األلبـاين يف   ،   ٨٦٣يف اليوم والليلة  البخاري ومسلم والنسائيد على شرط بإسنا رواه أمحد
  ٤٢٦٠حسنه حمققوا الترغيب ،  ١٧٢٨الترغيب 
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َولَـا  { من مجيع أنواع احلسد وذا أثىن اهللا تعاىل على األنصار فقال 
َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجةً ِممَّا أُوُتوا َوُيْؤِثُرونَ َعلَى أَْنفُِسهِْم َولَـْو  

أي مما أويت إخوام املهاجرون  احلجرات } ) ٩(كَانَ بِهِْم َخَصاَصةٌ 
املفسرون ال جيدون يف صدرهم حاجة أي حسدا وغيظا مما أوتى قال 

 ٦٦واحلسد يقع على هذا ، املهاجرون من املال وال من اجلاه 
@brÛbq@Z@Õîjİmë@òÈí‹“Ûa@énäîi@ð‰Ûa@õaë‡Ûa@À@õbÐ“Ûa

éi@ÝàÈÛa@ @
Q@M@‡¨a@õaë†@†ìzÜÛ@ @
لى هـذه  مقتصر ع أن احلسد هو داء األمم قبلنا وأنه ليس أمر ناعلم
 ىل ما قبـل إ، بل  مة ، بل موجود بني النصارى ومن قبلهم اليهوداأل

  ذلك 
  ٦٧ بكثري

                                 
  ١٠/١١٩فتاوى ابن تيمية  ٦٦
  لقط اللمرجان ٦٧
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وهاهي قصة َتْعُرض يوسف للحسد من أقرب الناس إليه على ضعفه 
حيرمونه من أن ينشأ كأي طفل مع ، وهم يف شدة الرجولة ، وصغره 

ويبيعونه على أنه عبد وال يستطيع أن يقول أم إخويت حىت ال ، أبيه 
  لوه يقت

فعندما يضع احلاسد نفسه مكان يوسف يف هذه املأساة اإلنسانية فإنه 
  ال يرضى بظلم هؤالء اإلخوة له وبالتايل ال يرضى أن يكون هو ظامل

 
    يوسف }) ٧(لَقَْد كَانَ ِفي ُيوُسَف َوإِْخَوِتِه آَياٌت ِللسَّاِئِلَني{ 

وأمساؤهم روبيل وهو ،  عشر رجال اثىنليه السالم كان بنو يعقوب ع
زبلون وآشر وأمهم ليل بنت البان ومشعون والوي ويهوذا وأكربهم 
ولد له من سريتني لـه اسـم   وخال يعقوب عليه السالم  وهي ابنة

وأشـري   احدامها زلفة واألخرى يلهمه أربعة أوالد دان ونفتايل وجاد
الم أختها راحيل فولدت لـه  مث توفيت ليل فتزوج يعقوب عليه الس

  يوسف وبنيامني
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َيا أََبِت إِنِّي َرأَْيُت أََحـَد َعَشـَر   {قصها على أبيه فرؤيا يوسف رأى 
 يوسف})٤(كَْوكًَبا َوالشَّْمَس َوالْقََمَر َرأَْيُتُهْم ِلي َساجِِديَن

عرفـة يعقـوب عليـه    مل هخوته إذا مسعوها حسدوإعلم يعقوب أن ف
فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم حبيـث  السالم بتأويل الرؤيا 

كان أحس مـن بنيـه   وخيرون له ساجدين إجالال واحتراما وإكراما 
َيا ُبَنـيَّ لَـا   { فقال يعقوب ليوسف  م لهيوسف وبغضهل همحسد

َتقُْصْص ُرْؤَياَك َعلَى إِْخَوِتَك فََيِكيُدوا لََك كَْيًدا إِنَّ الشَّْيطَانَ ِللْإِنَساِن 
 اه عن قص الرؤيا عليهم  يوسف }ُمبٌِنيَعُدو أن تغل بـذلك   اًخوف

وحيصل منهم احلسد  هكيدا فيحتالوا يف إهالك هصدورهم فيكيدوا ل
قدر على اخللوص منه وهـذا  يكيدا مثبتا راسخا ال  هله فيفعلوا ألجل

  األمر بكتمان النعمة حىت توجد وتظهرباب  من
تأويل تلـك الرؤيـا    هييحقق فس هربابنه يوسف أن  وأخرب يعقوب

كما تسـخرت   هعلى سائر العباد ويسخرهم ل هنبيا ويصطفي هفيجعل
   هساجدة ل هيف منام آهار تلك األجرام اليت هل
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َوكَذَِلَك َيْجَتبِيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث َوُيِتمُّ نِْعَمَتـُه  { 
َتمََّها َعلَى أََبَوْيَك ِمْن قَْبـلُ إِْبـَراِهيَم   َعلَْيَك َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب كََما أَ
 يوسف} ) ٦(َوإِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيٌم

يوسف حسدوه وقالوا مـا رضـي أن    أخوةبلغت هذه الرؤيا فلما 
إن أبانا وقالوا خوته حىت يسجد له أبواه فبغوه وحسدوه إتسجد له 
ُف َوأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا َوَنْحُن إِذْ قَالُوا لَُيوُس{ مبني  لفي ضاللٍ

 يوسف })٨(ُعْصَبةٌ إِنَّ أََباَنا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ
 هخوأكان يوسف ووبنيامني أحب إىل أبينا منا  هخوأليوسف و واقالو

بنيامني من أم واحدة وكان يعقوب عليه السالم شديد احلب ليوسف 
نه امليل إليه ما ال يرونه مع أنفسهم خوته يرون مإعليه السالم وكان 
فتحـول  ، عصبة أي مجاعة وكانوا عشـرة   بأمفقالوا هذه املقالة 

هـذا  وقـالوا   فبغوه بالعداوة، احلسد فيهم إىل مكيدة التخلص منه 
الذي يزامحكم يف حمبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم 

  وحدكم
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أَْرًضا َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم َوَتكُوُنوا ِمْن  اقُْتلُوا ُيوُسَف أَْو اطَْرُحوُه{ 
، اطرحوه أرضا تبعد عن أبيه أو  هاقتلو يوسف }َبْعِدِه قَْوًما َصاِلِحَني

وجه أبيكم  صُفتسترحيوا منه و خيلص لكم وَيوالسباع فيها  تأكلهو
  عن شغله بيوسف 

جاءوا ، يل فلما أمجعوا على التفريق بينه وبني والده بضروب من احل
قَالُوا َيا أََباَنا َما لََك لَا َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف { أباهم يعقوب عليه السالم 

  يوسف }) ١١(َوإِنَّا لَُه لََناِصُحونَ
عـاطفون عليـه قـائمون     وحننقالوا ما بالك ال تأمنا على يوسف 

وهم يريدون خالف ذلك ملا له يف ، مبصلحته حنفظه حىت نرده إليك 
م من احلسد حلب أبيه له قلو  

 يوسـف  }أَْرِسلُْه َمَعَنا غًَدا َيْرَتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحـاِفظُونَ { وقالوا 
  وحنن حنفظه وحنوطه من أجلك

قال يعقوب لبنيه يف جواب ما سألوا من إرسال يوسـف معهـم إىل   
أََخاُف أَنْ َيأْكُلَـُه  إِنِّي لََيْحُزُننِي أَنْ َتذَْهُبوا بِِه َو{ الرعي يف الصحراء 

أي يشق علي مفارقته مدة  يوسف }) ١٣(الذِّئُْب َوأَْنُتْم َعْنُه غَاِفلُونَ
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ملا يتوسم فيـه مـن    ، ذهابكم به إىل أن يرجع وذلك لفرط حمبته له
ق صـلوات اهللا  لُق واخلُلْاخلري العظيم ومشائل النبوة والكمال يف اخلَ

ا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه أخشى أن تشتغلووقال  ، وسالمه عليه
فأخذوا من فمـه هـذه الكلمـة     ، ذئب فيأكله وأنتم ال تشعرون

وجعلوها عذرهم فيما فعلوه وقالوا جميبني له عنها يف الساعة الراهنة 
 يوسف }) ١٤(لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب َوَنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّا إِذًا لََخاِسُرونَ{ 

  له فيما بعد لقد أكله الذئب وتصيدوا التخوف لديه ليقولوا
ليحفظنه وسلمه إىل روبيـل   غليظاً ملا أرسله معهم أخذ عليهم ميثاقاً

بين شفقيت عليه فإن جاع فأطعمـه   روبيل إنه صغري وتعلم يا وقال يا
فأخذوا حيملونه  ،برده إيل  وإن عطش فاسقه وإن أعيا فامحله مث عجل

مث  ويعقوب يشيعهم ميالًيضعه واحد إال رفعه آخر  على أكتافهم وال
رجع فلما انقطع بصر أبيهم عنهم رماه الذي كان حيمله إىل األرض 
حىت كاد ينكسر فالتجأ إىل آخر فوجد عند كل واحد منهم أشد مما 
عند اآلخر من الغيظ والعسف فاستغاث بروبيل وقال  أنت أكـرب  

رحم إخويت واخلليفة من بعد والدي علي وأقرب األخوة إيل فامحين وا
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ضعفي فلطمه لطمة شديدة وقال ال قرابة بيين وبينك فادع األحـد  
تعلـق  ف فلتنجك منا فعلم أن حقدهم من أجل رؤيـاه  عشر كوكباً

أخي ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سين وارحم  يا بأخيه يهوذا وقال
قلب أبيك يعقوب فما أسرع ماتناسيتم وصيته ونقضتم عهده فـرق  

 مث قـال يـا   لون إليك أبدا مادمت حياًلب يهوذا فقال واهللا ال يصق
إخوتاه إن قتل النفس اليت حرم اهللا من أعظم اخلطايا فـردوا هـذا   

ال حيدث والده بشيء مما جرى أبدا فقال له  الصيب إىل أبيه ونعاهده
تريد إال أن تكون لك املكانة عند يعقوب واهللا لئن مل  إخوته واهللا ما

ال ذلك فهاهنا هذا اجلب املوحش تدعه لنقتلنك معه قال فإن أبيتم إ
القفر الذي هو مأوى احليات واهلوام فألقوه فيه فإن أصيب بشـيء  
من ذلك فهو املراد وقد استرحتم من دمه وإن انفلت علـى أيـدي   

فَلَمَّـا  { سيارة يذهبون به إىل أرض فهو املراد فأمجع رأيهم على ذلك
  يوسف })١٥(ي غََياَبِة الُْجبِّ ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِف

على جرائم من قطيعة الـرحم   لاشتم، لقد اجتمعوا على أمر عظيم 
وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغري الضرع الذي ال ذنب له وبالكبري 
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والغدر باألمانة وتـرك العهـد    ، الفاين ذي احلق واحلرمة والفضل
وا بينه وبني أبيـه  مع حق الوالد على ولده ليفرق، وخطره عند اهللا 

 وحبيبه على كرب سنه ورقة عظمه مع مكانه من اهللا ممن أحبه طفـالً 
وبني ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إىل لطف والده  صغرياً

  احتملوا أمرا عظيما فقدوسكونه إليه 
ومل يكن هلم سبيل إىل قتله ألن اهللا تعاىل كان يريد منه أمرا البد من 

من اإلحياء إليه بالنبوة ومن التمكني له بـبالد مصـر   إمضائه وإمنائه 
فيه وإشـارته  أقل إخوته حسداً فصرفهم اهللا عنه مبقالة ،  واحلكم ا

  يت املقدسبوهي بئر ب عليهم بأن يلقوه يف غيابة اجلب وهو أسفله
َيلَْتِقطْـُه  قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهْم لَا َتقُْتلُوا ُيوُسَف َوأَلْقُوُه ِفي غََياَبِة الُْجـبِّ  { 

  يوسف }َبْعُض السَّيَّاَرِة إِنْ كُنُتْم فَاِعِلَني
يف البئر تعلق  ملا جعلوا يدلونهو، وألقوه يف اجلب ، ونفذوا مكيدم 

إخوتاه ردوا علـي   بشفري البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال يا
قميصي أتوارى به يف هذا اجلب فإن مت كان كفـين وإن عشـت   

 فقالوا ادع الشمس والقمر واألحد عشر كوكبـا  أواري به عوريت
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فدلوه يف البئر حىت إذ بلغ نصفها ألقـوه إرادة  ، فلتؤنسك وتكسك 
أن يسقط فيموت فكان يف البئر ماء فسقط فيه مث آوى إىل صـخرة  

مشعون هو الذي قطع احلبل إرادة أن يتفتـت علـى   و،  فقام عليها
هللا إليـه أن أدرك  الصخرة وكان جربيل حتت ساق العرش فأوحى ا

هبط حىت عارضه بني الرمي والوقوع فأقعده على الصـخرة  فعبدي 
ساملا وكان ذلك اجلب مأوى اهلوام فقام على الصخرة وجعل يبكي 
فنادوه فظن أا رمحة عليه أدركتهم فأجام فـأرادوا أن يرضـخوه   

نزل جربيل إليه وكان إبراهيم حني ألقي وبالصخرة فلما وقع عريانا 
أتاه جربيل بقميص من حرير اجلنة فألبسه إياه فكـان   النار عرياناًيف 

ذلك عند إبراهيم مث ورثه إسحاق مث ورثه يعقوب فلما شب يوسف 
جعل يعقوب ذلك القميص يف تعويذة وجعله يف عنقه فكان ال يفارقه 

  فلما ألقي يف اجلب عريانا أخرج جربيل 
 ذلك القميص فألبسه إياه
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صـنعوا   فهم مارِْعُيَسوأوحي إليه أنه سيلقاهم ،  جربيل جاءه بالوحي
َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهْم بِأَْمرِِهْم َهذَا {  يوسف هيشعرون أن بأمره وهم ال

  أعطاه اهللا النبوة وهو يف اجلبو يوسف }) ١٥(َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ
ـ  يا ملا قام على الصخرة قالو امسعوا إخوتاه  إن لكل ميت وصية ف

هي قال إذا اجتمعتم كلكم فآنس بعضكم بعضـا   وصييت قالوا  وما
فاذكروا وحشيت وإذا أكلتم فاذكروا جوعي وإذا شربتم فـاذكروا  

يوسف   يا فقال له جربيل، فاذكروا غربيت  عطشي وإذا رأيتم غريباً
مكان مث علمـه   لدعاء عند اهللالكف عن هذا واشتغل بالدعاء فإن 

مك كلمات إذا أنت قلتهن عجل اهللا لك خروجـك  فقال له أال أعل
صانع كل مصـنوع ويـا    من هذا اجلب فقال  نعم  فقال له  قل يا

ويا مفـرج   ألكل كسري ويا شاهد كل جنوى ويا حاضر كل م جابر
تين بالفرج أمؤنس كل وحيد  صاحب كل غريب ويا كل كربة ويا

فرددهـا   سواك والرجاء واقذف رجاءك يف قليب حىت ال أرجو أحداً
  فأخرجه اهللا يف صبيحة يومه ذلك من اجلب يوسف يف ليلته مراراً
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وهكذا نفذ اإلخوة العشرة جرميتهم يف أخيهم الغالم الصغري الذي ال 
  حول له وال حيلة 

وبعد أن فعلوا فعلتهم هذه عادوا يف نفس اليوم فجاءوا إىل أبـيهم  
  ويوسف يف البئر قبل أن خيرج 

  هم بدموع كاذبة ودم كذب وأقوال كاذبة وجاءوا مساًء إىل أبي
 يوسف }) ١٦(َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْبكُونَ{ 

وإمنا جاءوا عشاء ليكونوا أقدر علـى  ، ا أي ليلً وجاءوا أباهم عشاًء
  يف االعتذار واتلجلجقد يبالنهار ألن االعتذار يف الظلمة 

يف الغـنم   بكم أجرى لما مسع يعقوب عليه السالم بكاءهم قال ماف
قَالُوا َيا أََباَنا إِنَّا ذََهْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَركَْنا { شيء قالوا ال قال فأين يوسف 

 يوسف }) ١٧(ُيوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب 
عليه فأفاضوا عليه املاء  خر مغشياًو، فبكى وصاح وقال أين قميصه 

  فلم يتحرك ونادوه فلم جيب 
خمارج نفس يعقوب فلـم حيـس بـنفس ومل     ا يده علىوضع يهوذف

ضـيعنا   يتحرك له عرق فقال هلم يهوذا ويل لنا من ديان يوم الدين
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يف  بربد السحر فأفاق ورأسـه  أخانا وقتلنا أبانا فلم يفق يعقوب إال
أعهد إليك عهدا  روبيل أمل آمتنك على ولدي أمل حجر روبيل فقال يا

 ربك فكف يعقوب بكاءه فقال يـا أبت كف عين بكاءك أخ فقال  يا
  أبت إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

  يوسف }) ١٨(َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ { 
أي جاءوا على قميصه بدم مكذوب ، كان دم سخلة أوجدي ذحبوه 

  فيه 
المـة  ملا أرادوا أن جيعلوا الدم عالمة على صدقهم قرن اهللا ذه الع

يب إذ ال ميكن افتراس قعالمة تعارضها وهي سالمة القميص من التن
الذئب ليوسف وهو البس القميص ويسلم القميص من التخريق وملا 

استدل  وال أثراً تأمل يعقوب عليه السالم القميص فلم جيد فيه خرقاً
يأكل يوسف  مىت كان هذا الذئب حكيماً بذلك على كذم وقال له

  ميص ومل خيرق الق
  ملا نظر إليه قال كذبتم لو كان الذئب أكله خلرق القميص 
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قال هلم يعقوب تزعمون أن الذئب أكله ولو أكله الـذئب لشـق   و
  أرى بالقميص من شق  قميصه قبل أن يفضي إىل جلده وما

 }) ١٧(َوَما أَْنَت بُِمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّـا َصـاِدِقنيَ  {  فقالوا عند ذلك
   يوسف

  نا موصوفني بالصدق المتنا أي لو ك 
أن يعقوب ملا قالوا له  فأكله الذئب قال هلم  أمل يترك الـذئب لـه   

أشم فيه رائحته قـالوا    عضوا فتأتوين به استأنس به  أمل يترك يل ثوباً
  بلى  هذا قميصه ملطوخ بدمه 

فبكى يعقوب عند ذلك وقال لبنيه  أروين قميصه فأروه فشمه وبله 
فال يرى فيه شقا وال متزيقا فقال واهللا الذي ال إلـه إال  مث جعل يقبله 

رأيت كاليوم ذئبا أحكم منه أكل ابين واختله من قميصـه ومل   هو ما
ميزقه عليه وعلم أن األمر ليس كما قـالوا وأن الـذئب مل يأكلـه    

معشر ولدي  دلـوين   وقال يا حزيناً فأعرض عنهم كاملغضب باكياً
، كفنتـه ودفنتـه    ته إيل وإن كان ميتاًردد على ولدي فإن كان حياً

قالوا حينئذ  أمل تروا إىل أبينا كيف يكذبنا يف مقالتنا  تعالوا خنرجه من 
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اجلب ونقطعه عضوا عضوا ونأت أبانا أعضائه فيصـدقنا مقالتنـا   
بقيت  ما ويقطع يأسه فقال يهوذا واهللا لئن فعلتم ألكونن لكم عدواً

ا  فإذا منعتنا من هـذا فتعـالوا   وألخربن أباكم بسوء صنيعكم قالو
ولطخوه بالدم وأوثقوه باحلبال مث جاءوا  فاصطادوا ذئباً،  نصطد ذئباً

أبانا إن هذا الذئب الذي حيل بأغنامنا ويفترسها  به يعقوب وقالوا يا
ولعله الذي أفجعنا بأخينا ال شك فيه وهذا دمه عليه فقال يعقـوب  

ل يدنو منه ويعقوب يقول له أطلقوه فأطلقوه وتبصبص له الذئب فأقب
مل  ادن حىت ألصق خده خبده فقال له يعقوب  أيهـا الـذئب  ، ادن 

فجعتين بولدي وأورثتين حزنا طويال  مث قال اللهم أنطقه فأنطقه اهللا 
أكلت حلمه وال مزقت جلده وال  تعاىل فقال والذي اصطفاك نبيا ما

أنا ذئب غريب واهللا مايل بولدك عهد وإمنا ونتفت شعرة من شعراته 
د فال أدري أحي هـو أم  ِقيل فُ أقبلت من نواحي مصر يف طلب أخٍ

ميت فاصطادين أوالدك وأوثقوين وإن حلوم األنبياء حرمـت علينـا   
وعلى مجيع الوحوش وتاهللا  ال أقمت يف بالد يكـذب فيهـا أوالد   
األنبياء على الوحوش فأطلقه يعقوب وقال واهللا لقد أتيتم باحلجـة  
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م هذا ذئب يم خرج يتبع ذمام أخيه وأنـتم ضـيعتم   على أنفسك
قَالَ َبلْ َسـوَّلَْت  { أخاكم وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم به 

 يوسف }) ١٨(لَكُْم أَنفُُسكُْم 
فََصْبٌر َجِميـلٌ  { تصفون وتذكرون مث قال توطئة لنفسه   أمرا غري ما

 يوسف })١٨(َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ
  أي فصرب مجيل أوىل يب ، أي فشأين والذي أعتقده صرب مجيل 

  الصرب اجلميل هو الذي ال شكوى معه و
 يوسف })١٩(َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا َوارَِدُهْم { 

أي رفقة مارة يسريون من الشام إىل مصر فأخطئوا الطريق وهـاموا  
بعيدة من العمران إمنا من اجلب وكان اجلب يف قفزة  حىت نزلوا قريباً

هو للرعاة واتاز وكان ماؤه ملحا فعذب حني ألقي فيـه يوسـف   
  فأرسلوا واردهم 

والوارد الذي يرد املاء يستقي للقوم وكان امسه فيما ذكر املفسرون 
أي أرسله  يوسف }فَأَْدلَى َدلَْوُه { من العرب العاربة  مالك بن دعر
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ج إذا غالم كالقمر ليلة البـدر  ليمأله فتعلق يوسف باحلبل فلما خر
  يكون من الغلمان إذا هو قد أعطي شطر احلسن  أحسن ما

كان يوسف حسن الوجه جعد الشعر ضخم العينني مستوى اخللق و
أبيض اللون غليظ الساعدين والعضدين إذا ابتسم رأيت النور مـن  
 ضواحكه وإذا تكلم رأيت يف كالمه شعاع الشمس مـن ثنايـاه ال  

وصفه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل وكان يشبه  يستطيع أحد
آدم عليه السالم يوم خلقه اهللا ونفخ فيه من روحه قبل أن يصـيب  
املعصية وقيل  إنه ورث ذلك اجلمال من جدته سارة وكانـت قـد   

قَالَ َيا ُبْشَرى َهـذَا غُلَـاٌم   { احلسن فلما رآه مالك بن دعر أُْعِطيت
التبشري ملن حضر أي انتبهوا  ،البشرى  واملعىن يف نداء يوسف })١(

 يوسف }َوأََسرُّوُه بَِضاَعةً َواللَُّه َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ{ لفرحيت وسروري
يهوذا مـن بعيـد أن    رأىفلما ،  يتعرفون اخلربكان إخوة يوسف 

 لواردة بئس مـا لقالوا وخرج من اجلب أخرب إخوته فجاءوا يوسف أُ
وقالوا ليوسف بالعربانية  إمـا تقـر لنـا    ، صنعتم هذا عبد لنا أبق 

بالعبودية فنبيعك من هؤالء وإما أن نأخذك فنقتلك فقال أنا أقر لكم 
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قيل إن ،أسره إخوة يوسف بضاعة وبالعبودية فأقر هلم فباعوه منهم 
يهوذا وصى أخاه يوسف بلسام أن اعترف إلخوتك بالعبودية فإين 

جيعل لك خمرجا وتنجـو مـن   أخشى إن مل تفعل قتلوك فلعل اهللا أن 
 فكتم يوسف شأنه خمافة أن يقتله إخوته فقال مالك  واهللا مـا  القتل

هذه مسة العبيد  قالوا  هو ترىب يف حجورنا وختلق بأخالقنا وتـأدب  
غالم قال  صـدقوا تربيـت يف حجـورهم     تقول يا ما بآدابنا فقال

فبـاعوه  وختلقت بأخالقهم فقال مالك إن بعتموه مين اشتريته منكم 
  منه 

 يوسف })٢٠(َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة {
  ه فاضت العني عربة ويف الصدر حزاز من اللوم وفلما شر

يستفيدونه من  قصد إخوته مايأي منقوص ومل  باعوه بثمن مبخوس
  يستفيدونه من خلو وجه أبيهم عنه  مثنه وإمنا كان قصدهم ما

وكانوا أحد عشر أخـذ كـل واحـد     درمهاً اثنني وعشرينبباعوه 
  درمهني 



  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

عبارة عن قلة الثمن ألا دراهم مل تبلغ أن تـوزن لقلتـها    والبخس
   كان دون األوقية وهي أربعون درمهاً ون ماُنزِوذلك أم كانوا ال َي

املراد الزاهـدين إخوتـه    يوسف })٢٠(َوكَاُنوا ِفيِه ِمْن الزَّاِهِديَن{ 
الواردة وقيل كانوا فيه مـن الزاهـدين أي يف    وقيل السيارة وقيل

حسنه ألن اهللا تعاىل وإن أعطى يوسف شطر احلسن صـرف عنـه   
مل  له وقيل كانوا فيه من الزاهـدين  دواعي نفوس القوم إليه إكراماً

  يعلموا مرتلته عند اهللا تعاىل 
، وذه اجلرمية النكراء داوى اإلخوة داء احلسد الذي أكل قلـوم  

ما عرفوا أن طريق اد الذي قضاه اهللا ليوسف عليه السالم ولكنهم 
وأـم  ، كان من هذا اجلب الذي رماه فيه إخوته وهم له حاسدون 

وهو متربع على سرير السـلطان  ، بعد حني سيذهبون إليه ساجدين 
يف مصر فليعلم احلاسد أن فضل اهللا كثرياً ما يـأيت علـى أيـدي    

 هم هلا ميكرون احلاسدين وبوسيلة املكر اليت 
أمراض القلوب  ى، وال تداو احلسد من األمراض العظيمة للقلوبف

    النافع إال بالعلم والعمل
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   احلسد الذي يزيله عن القلب ويةدفمن أ
  :العلم 
  معرفة احلاسد أنه ال يضر حبسده احملسود يف الدين وال يف الدنيا  -١
زول نعمة حبسد إذ ال ت ، أن وبال حسده يعود عليه يف الدارين -٢

ألن الكفـار  ، وإال مل تبق هللا نعمة على أحد حىت نعمة اإلميان ، قط 
  حيبون زواله عن املؤمنني

سيما إذا  ، احملسود يتمتع حبسنات احلاسد ألنه مظلوم من جهة -٣
والغيبة وهتك الستر وغريها من أنواع اإليذاء  باالنتقاصأطلق لسانه 

حمروماً من نعمة اآلخرة كما حـرم   فيلقي اهللا مفلساً من احلسنات، 
  يف الدنيا واالطمئناننعمة سالمة الصدر وسكون القلب من 
  جر لنفسه باحلسد كل غم ونكد يف الدنيا واآلخرة   أنه  -٤
  على مقتضى إرادته مل حيسد  اهللا من الحظ جريان أقدار -٥

  :العمل النافع 
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، ه احلسد من قول وفعـل  كل ما يتقاضا م احلسد يفحكُأن َي - ١
، فإن محله احلسد علـى القـدح يف    فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه

    حمسوده كلف لسانه املدح له والثناء عليه
ألزم نفسه التواضع له واالعتـذار  ، إن محله على التكرب عليه  - ٢
ألزم نفسه الزيادة يف اإلنعام  ، ، وإن بعثه على كف اإلنعام عليه إليه
   عليه

،   وعرفه احملسود طاب قلبه وأحبه ، فعل ذلك عن تكلفإن  – ٣ 
ذهاب احلسد ، وتولد من ذلك   ظهر حبه عاد احلاسد فأحبه اداموم

، ألن التواضع والثناء واملدح وإظهار السرور بالنعمـة   من القلب 
يستجلب قلب املنعم عليه ويسترقه ويستعطفه وحيمله على مقابلـة  

  ذلك 
عليه  وأثنيتلو تواضعت : لك قول الشيطان لهال يصدنه عن ذ - ٤

،  محلك على العجز أو على النفاق أو اخلوف وأن ذلك مذلة ومهانة
بل ااملة تكلفـاً كانـت أو    ، وذلك من خداع الشيطان ومكائده
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عـود  وتقل مرغوـا وتُ ، ورة العداوة من اجلانبـني صطبعاً تكسر 
  القلوب 

  بالتآلف والتحاب
  لقلوب من أمل احلسد وغم التباغضوبذلك تستريح ا

أدوية احلسد هذه نافعة جداً إال أا مرة على القلوب جداً ولكـن  و
 ، من مل يصرب على مرارة الدواء مل ينل حالوة الشـفاء و،  هاالنفع في

 ، أعين التواضع لألعداء والتقرب إليهم وإمنا ون مرارة هذا الدواء
اين اليت ذكرناها وقوة الرغبة يف ثواب ، باملدح والثناء بقوة العلم باملع

   الرضا بقضاء اهللا تعاىل وحب ما أحبه
الدواء املفضل فهو تتبع أسباب احلسد من الكرب وغـريه وعـزة   و

فإا مواد هـذا املـرض وال   ، النفس وشدة احلرص على ما ال يغين 
 ، فإن مل تقمع املادة مل حيصل مبا ذكرناه ينقمع املرض إال بقمع املادة

، وال يزال يعود مرة بعد أخرى ويطول اجلهد يف  إال تسكني وتطفئة
، فإنه ما دام حمباً للجاه فال بد وأن حيسد من  تسكينه مع بقاء مواده

،  ، ويغمه ذلك ال حمالـة  استأثر باجلاه واملرتلة يف قلوب الناس دونه
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، فأمـا   وإمنا غايته أن يهون الغم على نفسه وال يظهر بلسانه ويده
  خللو عنه رأساً فال ميكنه واهللا ا
 هحىت يستوي عند، كرهها له يال أنعمة  غريهتيسرت لفالنجاة إن ذا ل

 درك يف النفس بـينهما تفرقةيال و،  وسوء حاله هحسن حال عدو
٦٨  

                                 
   ١٩٧/ ٣األحياء  ٦٨
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R@@M@@‡¨a@‹ß@åß@˜ÜƒnÛa@ïÌnjí@ð‰Ûa@ ‡b¨a
@éàÜÇ@bß@ÝÈÐÛbi@Õjİí@ @
، وتأثريه على احلاسد أبلغ من  يف النفس ال شك أن احلسد داء دفني

، كلمـا   ، حيث إن احلاسد دائماً معذب القلب تأثريه على احملسود
   رأى احملسود وما هو فيه من النعمة والرفاهية تأمل هلا

، يعمل يف احلاسد أكثر ممـا   داء منصفأحياناً احلسد لذا فقد يكون 
لتخلص من مـرض  من أجل ذلك فالذي يبتغي ا،  يعمل يف احملسود

  :عليه أن يضيف يف األخذ بالعالج إىل كل ما سبق اآليت ،  احلسد 
  العلم الذي ميكنه من: أوالً 
تصحح مفاهيمه بالقناعات اإلميانية الكافية وذلـك بالتبصـر    -١

وإعـزازه  ، وخفضه ورفعه ، والعلم يف أن هللا ِحكم يف إعطائه ومنعه 
  والقدر ويف كل ما يأيت به القضاء ، وإذالله 

  معرفة أن اهللا يعلم ما هو خري لنا فيقدره لنا بفضله  -٢
  معرفة أن احلرمان قد يكون خرياً لإلنسان من العطاء  - ٣ 
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ومىت صح الفهم عن اهللا على هذا الوجه اطمأن قلب اإلنسان وعلم 
  أن اخلري كل اخلري مرتبط مبا يقضيه اهللا له من مصيبة أو نعمة

  
  التطبيق : ثانياً 
د معرفته مبا سبق عليه التدريب العملي فال ينظـر إىل مـا عنـد    بع

بل يغض بصره عن ذلك ويعلق قلبه باهللا فيسـأله  ، اآلخرين من نعم 
  ٦٩ من فضله

                                 
  ١/٨١٦حنبكه مع تصريف ٦٩
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א 

حىت نعاجل احلسد ينبغي معرفة أن أعراض احلسد قد تظهر على املال 
  والبدن والنفس حبسب مكوناا 

  وقع احلسد على النفس يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس إذا 
يصاب بالصدود عن الذهاب إىل الكلية أو املدرسة أو العمل أو  -١

يصد عن تلقى العلم ومدارسته واستذكاره وحتصيله واستيعابه وتقل 
  درجة ذكائه وحفظه 

يصاب مبيل لالنطواء واالنعزال واالبتعاد عن مشاركة األهـل   - ٢
  عيشة يف امل
  يشعر بعدم حب ووفاء وإخالص أقرب وأحب الناس له  - ٣
  فسه ميالً لالعتداء على اآلخرين جيد يف ن - ٤

  وقد يصري من طبعه العناد 
  مييل إىل عدم االهتمام مبظهره وملبسه  - ٥
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ال يألف أهله وأحبابه وأصحابه ويسـيطر عليـه اإلحسـاس     - ٦
  بالضيق والزهق 

  ري ال يستقر له حال أو فكر أو مقال يشعر باالختناق ويص - ٧
وليس بالزم أن تظهر مجيع هذه األعراض على احملسود بل قد يظهر 

  بعضها فقط 
  إذا كان احلسد واقعا على املال

  يصاب احملسود بارتباك وضيق يف التعامل مع غريه بشأن املال  -١
يصاب باخلبل يف إعداد وتصنيع أو جلب أو عرض البضـائع   - ٢

قد تتعرض البضائع للتلف وختيم على حركة البيع سـحابه   للتداول
  من الركود والكساد

يضيق صاحب املال احملسود ذرعاً وال يقبل التحدث عنـه أو   - ٣
  إذا كان احلسد واقعاً على البدنالعمل من أجله 
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يصاب باخلمود واخلمول والكسل واهلزال وقلة الشهية وكثرة التنهد 
  ٧٠والتأوه وبعض األوجاع 

@a‹ÇÿÛ@ òíbÓëë@ xýÇ@ ‡¨a@ åß@ ˆìÈnÛa
bçËë@ñŠì×‰¾a@ @

قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ ٱلْفَلَقِ  ِمن َشرِّ َما َخلََق  َوِمن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقَـَب   {
ـِٰت ِفى ٱلُْعقَِد  َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد  ـٰثَ   الفلق }َوِمن َشرِّ ٱلنَّفَّ

ى هذه األلفاظ ألا اليت عينـها اهللا  األمر بالقول يقتضي احملافظة عل
 فينبغـي  ، للنيب صلى اهللا عليه وسلم ليتعوذ ا فإجابُتهـا مرجـوة  

من القرآن فاحملافظـة علـى    وألااحملافظة على هذه األلفاظ للتعوذ 
  ألفاظها متعينة والتعوذ حيصل مبعناها وبألفاظها

†ìa@òíë†c@éuýÇë@ @
التوكل علـى اهللا ،   من أكرب أدوية احملسود فإا تتضمنسورة الفلق 
واالستعاذة به من شر حاسد النعمة فهـو مسـتعيذ    إليه ، وااللتجاء

                                 
  لقط املرجان عزاه للشيخ عبد اخلالق العطار ٧٠
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بويل النعم وموليها كأنه يقول يا من أوالين نعمته وأسـداها إيل أنـا   
  عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مين ويزيلها عين 

من جلأ إليه وهو الذي  ، وكايف حسب من توكل عليهواعلم أن اهللا 
 ،يؤمن خوف اخلائف وجيري املستجري وهو نعم املوىل ونعم النصـري  

واله وحفظه تفمن تواله واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه 
وحرسه وصانه ، ومن خافه واتقاه أمنه مما خياف وحيذر وجلب إليـه  

جيعل له خمرجاً ويرزقه من كل ما حيتاج إليه من املنافع ، ومن يتق اهللا 
 تسـتبطئ حيث ال حيتسب ، ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه فـال  

فإن اهللا بالغ أمر ، وقد جعل اهللا لكل شـيء   ،نصره ورزقه وعافيته 
  ٧١قدراً ال يتقدم عنه وال يتأخر 

العالج يكون ذا الدواء مع اإلتيان باآليات والتعويـذات النبويـة   
  اآلتية 

  

                                 
  ابن القيم  ٧١
  

  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

  الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ بْسمِ اللَِّه
َماِلـِك َيـْومِ   )٣(الرَّْحَمـاِن الـرَِّحيمِ  )٢(الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني{

ــُد َوإِيَّــاَك َنْســَتِعُني)٤(الــدِّينِ ــِدَنا الصِّــَراطَ )٥(إِيَّــاَك َنْعُب اْه
َعلَْيهِْم َولَا  ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ)٦(الُْمْسَتِقيَم
  الفاحتة })٧(الضَّالَِّني

اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َولَا َنْوٌم لَـُه َمـا ِفـي    {
السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا بِإِذْنِِه َيْعلَُم َما 

يهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِلَّا بَِما َشاَء َوِسَع َبْيَن أَْيِد
كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض َولَـا َيئُـوُدُه ِحفْظُُهَمـا َوُهـَو الَْعِلـيُّ      

  آية الكرسي من سورة البقرة } )٢٥٥(الَْعِظيُم
ِفي الْأَْرضِ َوإِنْ ُتْبُدوا َما ِفي أَنفُِسكُْم أَْو ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما  {

ُتْخفُوُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اللَُّه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَى 
آَمَن الرَُّسولُ بَِما أُنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ )٢٨٤(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

لٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسـِلِه  كُ
لَا ُيكَلِّـُف  )٢٨٥(َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري
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َما اكَْتَسـَبْت َربََّنـا لَـا     اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها
ُتَؤاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَْو أَْخطَأَْنا َربََّنا َولَا َتْحِملْ َعلَْيَنا إِْصًرا كََما َحَملَْتـُه  
َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا َولَا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعـُف َعنَّـا   

ْمَنا أَْنَت َمْولَاَنا فَانُصـْرَنا َعلَـى الْقَـْومِ الْكَـاِفرِيَن     َواغِْفْر لََنا َواْرَح
  خواتيم سورة البقرة})٢٨٦(لََبْت

َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَُه إِلَّا ُهَو َوإِنْ َيْمَسْسَك بَِخْيـرٍ  {
  األنعام })١٧(فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َولَا َيزِيُد الظَّاِلِمَني  َوُنَنزِّلُ ِمْن{ 
  اإلسراء })٨٢(إِلَّا َخَساًرا

َولَْم َيكُْن لَُه )٣(لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد)٢(اللَُّه الصََّمُد)١(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد {
  الصمد })٤(كُفًُوا أََحٌد

َوِمْن َشـرِّ غَاِسـقٍ إِذَا   )٢(ِمْن َشرِّ َما َخلََق)١(الْفَلَقِ قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ{
َوِمـْن َشـرِّ َحاِسـٍد إِذَا    )٤(َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَـدِ )٣(َوقََب
  الفلق} )٥(َحَسَد
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ِمـْن َشـرِّ   )٣(إِلَِه النَّـاسِ )٢(َمِلِك النَّاسِ)١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{
ِمْن الْجِنَّـِة  )٥(الَِّذي ُيَوْسوُِس ِفي ُصُدورِ النَّاسِ)٤(َخنَّاسِالَْوْسَواسِ الْ

  الناس} )٦(َوالنَّاسِ
  ٧٢}أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق  {
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياورهن بر وال فاجر ، من شر {

 ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن شر ما يرتل من السماء ، ومن شر ما يعرج
فيها ، ومن شر ما ذرأ يف األرض ، ومن شر ما خيرج منها ، ومن شر 

يل إال طارقاً يطرق خبري يا فنت الليل ، والنهار ، ومن شر طوارق الل
  ٧٣}رمحن

أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه ، ومن شر عباده ، ومن {
  ٧٤}مهزات الشياطني وأن حيضرون 

                                 
  ١٧/٣٤مسلم  ٧٢
 ٢٤١٣مشكاة املصابيح صححه يف  األلباين،  ٦/٨٠،  ٥/٥١مصنف أبو شيبة ،  ٣/٤١٩د املسن ٧٣
   ١٦٠٢ صحيح الترغيبه يف حسن،  ٧٤ صحيح اجلامع، 
 لغـريه  هحسن األلباين،  ٦٦٩٦صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٣٥٢٨ الترمذي،   ٢/١٨١املسند  ٧٤

  ٢٧٩٣ صحيح الترمذي،  ١٦٠١صحيح الترغيب
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مع اليقني وحسن الظـن  ، املرض وتكون قرأا بنية الشفاء من هذا 
فالقرآن هو الشفاء التام من ، باهللا ومهما كان هذا املرض مستعصي 

حىت ولو طالت ، وأدواء الدنيا واآلخرة  ةمجيع األدواء القلبية والبدني
فـإذا    الطالق} )٧(َسَيْجَعلُ اللَُّه َبْعَد ُعْسرٍ ُيْسًرا{ قال تعاىل ، املدة 

ن واعتقاد جازم مل يقاومه الداء أبدا وكيف عاجل املرض بصدق وإميا
  تقاوم األدواء كالم رب األرض والسماء

ويستحب إن يضاف إىل هذا العالج ما يذكر من آيات وتعويـذات  
واليت سنأيت عليهـا يف  ، نبوية عند عالج املعيون الذي أصيب بالعني 

  موضعها
@‡¨a@åß@òíbÓìÛa@ @

ـ مسلمة التحصن ضد ويستطيع كل مسلم  وغـريه مــن    داحلس
باألذكار الشرعية مـن اآليـات    ، وذلك وقوعها األمراض قبـل

                                                                           
  

  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

سيد اخللق عليه الصـالة  عن  ، واألحاديث النبوية الثابتـة القرآنية
  يف الصباح واملساء واألحوال املختلفة  والسالم

 يجب على املسلم أن حيصن نفسـه مـن الشياطني ومن مـردة ف 
،  ، واالعتمـاد عليـه  ميـان باهللانس بقوة اإلاجلن ومن شياطني اإل

وكثرة قـراءة املعـوذتني    ، ليهإ، وجلوءه وضراعته  عليه والتوكل
  ٧٥الكتاب وآية الكرسي  وفاحتة اإلخالصوسورة 

  وما سبق يف العالج فإنه للوقاية أيضاً عالوة على ذلك كتمان النعمة
  صلى اهللا عليه وسلم  هلوقل 
تمان فأن كل ذي نعمة حمسود استعينوا على قضاء حوائجكم بالك{
{٧٦  

                                 
  رمحه اهللا والد الشيـخ عبد العزيز بن بازذكره مساحـة ال ٧٥
  
حسن جتويده األلبـاين يف السلسـلة الصـحيحة    ،  ٥/٢١٥أبو نعيم ،  ٢/٢٩١/١شعب اإلميان  ٧٦

١٤٥٣ ،  
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وسيأيت يف اية الرسالة عشر أسباب لدفع احلسد والوقاية منه ومـن  
  غريه
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אא
אא 

bàèäîi@Éà§aë@‘aììÛaë@‡¨a@µi@Ö‹ÐÛa@ @
يعم احلاسد من اجلن واإلنس ، فإن الشيطان وحزبه حيسدون  سداحل

 على ما آتاهم اهللا من فضله كما حسد إبليس أبانا آدم وهو املؤمنني
  : عدو لذريته كما قال تعاىل 

    فاطر } )٦(إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدو فَاتَِّخذُوُه َعُدوا  {
  اجلن واإلنس أيضاً من يعم الوسواس
  أخص بشياطني اإلنس  احلسد

  أخص بشياطني اجلن  الوسواس
فاالستعاذة من شر احلاسد تتناوهلما  ،اسد موسوس كال الشيطانني حف

  ٧٧مجيعاً 

                                 
  ابن القيم مع تصريف ٧٧
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bàèäîi@Éà§aë@‹zÛaë@‡¨a@µi@Ö‹ÐÛa@ @
عدو النعم وهذا الشر هو من نفسه وطبعها ليس هو شـيئاً   احلاسد

  بل هو من خبثها وشرها  ،اكتسبه من غريها 
  يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة باألرواح الشيطانية  حراالس
  اذة من شر هذين تعم كل شر يأيت من شياطني اإلنس واجلن االستعو

  ابن القيم
  أكثر ما يكون يف الرجال عن النساء  احلسد
  أكثر ما يكون يف النساء عن الرجال السحر

@Š‹šë@‘ëbìÛa@Š‹šë@‡¨a@Š‹š@µi@Ö‹ÐÛa
‹zÛa@ @

  من شياطني اإلنس واجلن  احلسد 
   نشياطني اإلنس واجلأيضاً  من النوعني السحر
  قسم ينفرد به شياطني اجلن  ، يف القلب الوسوسة

بل هو أذى من أمـر   ،بال عمل منه  العبديؤذيان  احلاسد والساحر 
  خارج عنه 

  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

  يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه  الوسواس 
يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس الـيت  

  عزم اجلازم ، ألن ذلك بسعيه وإرادته تقترن ا األفعال وال
إذ ال ، ببلوغ شرمها للعبد ال يعاقب العبد عليـه ،  احلاسد والساحر

  يضاف إىل كسبه وال إرادته 
  الشيطان وحيادثهما ويصاحبهما  مايقار الساحر واحلاسد

  تعينه الشياطني بال استدعاء منه للشيطان ، ألن احلاسد شبيه احلاسد 
احلقيقة من أتباعه ، ألنه يطلب ما حيبه الشيطان مـن  بإبليس وهو يف 

كما أن إبليس حسد آدم لشرفه  ،فساد الناس وزوال نعم اهللا عنهم 
  وأىب أن يسجد له حسداً ، فاحلاسد من جند إبليس  ،وفضله 
يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه ، ورمبا يعبده من دون  الساحر

  جد له اهللا حىت يقضي له حاجته ورمبا يس
وهلذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معـاداة هللا ولرسـوله   

  ولعباده املؤمنني كان سحره أقوى وأنفذ 
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قصده الشر بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود والشيطان يقترن  احلاسد
  به ويعينه ، ويزين له حسده ويأمره مبوجبه 

  ٧٨ قصده الشر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطني الساحر
@µi@òÓýÈÛa@ÝƒjÛaë@‡¨a@ @

: بني الكتاب والسنة أن الشح واحلسد من جسد واحـد يف قولـه  
ـَٰن ِمن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجَر إِلَْيهِْم َوالَ { َوٱلَِّذيَن َتَبوَُّءوا ٱلدَّاَر َوٱِإلَمي

ٰى أَنفُِسهِْم َولَـْو  ُصُدورِِهْم َحاَجةً مِّمَّآ أُوُتواْ َوُيْؤِثُرونَ َعلَ يَيجُِدونَ ِف
ـِٰئَك ُهـُم ٱلُْمفِْلُحـونَ    كَانَ بِهِْم َخَصاَصةٌ َوَمن ُيوَق ُشحَّ َنفِْسِه فَأُْولَ

 فأخرب عنهم بأم يبذلون ما عندهم من اخلري مع احلاجة احلشر })٩(
، وضد األول البخـل،   ، وأم ال يكرهون ما أنعم به على إخوام

  وضد الثاين احلسد
   البخل واحلسد من نوع واحد وهلذا كان

   يكره عطاء غريه احلاسد 

                                 
  ابن القيم ٧٨
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  ال حيب عطاء نفسه الباخل
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  املبحث الثالث
  خاص

  بالدركة الرابعة من احلسد
باستخدام ما يف نفس احلاسد من طاقات يضر  حمبة زوال نعمة الغري

  ا احملسود
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אאאא 
אאא

אא 
مشعة مؤثرة  اتطاقهم سونفمن  أصحاب هذه الدركة حساد ينطلق

 ، فتؤثر بضر ما على احملسود ضمن سـنن اهللا م شتد حسدهيعندما 
 إلصـابة أو ا ى باإلصـابة بـالعني  مما يسالضر منه ، وهذا  الكونية

  بالنفس وهي أشد وأخطر دركات احلسد 
  لنوع ومالمسة أضراره أفردناه مببحث خاصوخلطورة هذا ا

 ، دل القرآن والسنة على أن نفس حسد احلاسد يؤذي احملسودوقد 
وإن مل يؤذه بيده  ،فنفس حسده شر يتصل باحملسود من نفسه وعينه 

  وال لسانه 
‡b¨a@ð‰Ûa@@†ìa@ðˆûí@éÐäi@ @

    الفلق }) ٥(َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد {: قال اهللا تعاىل  
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ومعلوم أن احلاسـد ال   ،قق الشر منه عند صدور احلسد أي إذا حت
يسمى حاسداً إال إذا قام به احلسد ، ولكن قد يكون الرجل يف طبعه 

عنه فإذا خطر على ذكره وقلبـه   احلسد وهو غافل عن احملسود الٍه
،  وإن مل يكـن أمامـه أو حاضـره   انبعثت نار احلسد من قلبه إليه 

ه سهام احلسد من قبله فيتأذى احملسود مبجرد ذلك فإن ووجهت إلي
مل يستعذ باهللا ويتحصن به ، ويكون له أوراد من األذكار والدعوات 

عليه ، حبيث يدفع عنه من شره مبقـدار   واإلقبالوالتوجه إىل اهللا ، 
توجهه وإقباله على اهللا وإال ناله شر احلاسد وال بد فقوله تعـاىل إذا  

  ، إمنا يتحقق إذا حصل منه احلسد بالفعل   شره حسد ، بيان ألن 
@‡b¨a@ð‰Ûa@†ìa@ðˆûíéäîÈi@ @

 أي اإلصابة بالعني حق} العني حق {  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
٧٩  

                                 
 ١٤/٣٩٥مسلم  ٧٩
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بسم اهللا أرقيك  {لنيب صلى اهللا عليه وسلم وفيها لرقية جربيل ويف 
من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشـفيك  

  ٨٠ }بسم اهللا أرقيك 
ومعلوم أن عينه ال تـؤثر   ،االستعاذة من شر عني احلاسد  تبني فيها

عنـه كمـا ينظـر إىل األرض     مبجردها إذ لو نظر إليه نظر اله ساٍه
واجلبل وغريه مل يؤثر فيه شيئاً ، وإمنا إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت 

خبيثـة   فصارت نفساً غضـبية  ،نفسه اخلبيثة ، واتسمت واحتدت 
حاسدة أثرت ا تلك النظرة فأثرت يف احملسود تأثرياً حبسب صـفة  

ه وأهلكه مبرتلة من فوق سهماً افرمبا أعط ،ضعفه وقوة نفس احلاسد 
فأصاب منه مقتالً ورمبا صرعه وأمرضه والتجـارب   اًحنو رجل عريان

  ٨١ والعامة ذا أكثر من أن تذكرعند اخلاصة 

                                 
  ١٤/٣٩٣مسلم  ٨٠
  
  ابن القيم يف بدائع الفوائد ٨١
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@µi@Ö‹ÐÛa@‡b¨aë@åöbÈÛa@åöbÇ@‡b¨a@æìØí@ónßë
@‡by@åöbÈÛaë@ @

  ما يفترقان فيه عند إيقاع الضرر منهما
  عند مقابلة املعني ومعاينته  يضر بعينه العائن

  نفسه عند غيبة احملسود وحضوره أيضاً ب يضراحلاسد 
قد يصيب من ال حيسده من مجاد ، أو حيـوان ، أو زرع أو   العائن
عينه نفسه ، فإن رؤيتـه للشـيء    مبا أصابتر                  مال 

  رؤية تعجب
مـن  نفسه ب ويصيب يؤثرقد ال يصيب بعينه من حيسده لكنه  احلاسد

  ه ولو مل يشاهده كاألعمى إذا وجه نفسه سدحي
  ما يشتركان فيه عند إيقاع الضرر منهما

كالعائن الذي تؤثر يف املعني احلسد فكيفية بتكيف نفسه ترمبا  لعائنا
  لكن اهللا حفظ نبيه  صلى اهللا عليه وسلمعني النيب استدعته قريش لي

فقد كان رجل من العرب ميكث ال يأكل يومني أو ثالثة ، مث يرفـع  
ما رعى اليوم إبل وال غـنم  : جانب من خبائه فتمر به النعم فيقول 
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أحسن من هذه ، فما تذهب إال قريباً حىت يسقط منها طائفة ، فسأل 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعني الكفار هذا الرجل أن يصيب رس

َوإِنْ  {ويفعل به مثل ذلك ، فعصم اهللا تعاىل نبيه وأنزلَ قوله تعـاىل 
  })٥١(َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُروا لَُيْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا َسِمُعوا الـذِّكَْر  

   القلم
  فمن حيدث منه ذلك يكون عائن حاسد

يكون سببه شدة العداوة واحلسـد  ونظور يف امل هيؤثر نظرقد  احلاسد
  كحسد اليهود للمؤمنني ومن حدث منه ذلك يكون حاسد عائن

وبذلك يتضح أنه قد يكون العائن حاسد أو احلاسد عائن ومها األشد 
  يف اخلباثة اخطورة يف إيقاع الضرر الشتراك نفسيهم

  حتدث منه اإلصابة رد اإلضرار أو العجب أو احلسد العائن
ه حضـور أويف  هغيبة حمسـود حتدث منه اإلصابة سواء يف  اسداحل

وقد يصيب بعينه مع حسده إذا اشتدت  وسواء شاهده أو مل يشاهده
  معه العداوة 
@ @
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@ @
åöbÇ@ô‡¥@ò—Ó@ @

وكنت أعـرف  ، فقد كنت مالمساً ألحداثها ، هذه القصة أذكرها 
  والعائن أعرفه فقد تضررت من عينه مرة ، املعيون 

وكان ، والعائن كان من سكان الرب ، إحدى املدن القصة حدثت يف 
وكان مشـهور  ، كل عدة أيام ليأخذ احتياجاته ،يرتل سوق املدينة 

فكان ، ومعروف لدى أهل البلد والتجار مجيعاً بشدة إيذائه ، بعينه 
وترك كل املشترين من أجله ، أهتم به صاحب احملل ، إذا دخل احملل 

ويناوله التـاجر مـا   ، ل عالمات القلق وتظهر على الزبائن يف احمل، 
فقـط  ، دون مثن للبضـاعة  ، أو ما يطلبه هو ،  اعتاد أن يعطيه له 

وذلك كراهة ولـيس بطيـب   ، مقابل اتقاء شر عينه حىت ال يؤذيه 
فمحـل يعطيـه   ، وكل حمالت السوق حيدث له فيها هذا  ، خاطر 

ي وآخر وحمل يعطيه الزيت وحمل يعطيه السكر وآخر الشا، السمن 
، خوفاً أن يعينهم يف بضاعتهم أو يف أنفسهم ، اللحم وآخر الدجاج 

، وال يستطيع أحد أن يتأخر يف إعطائه ، فكان جيمع كل احتياجاته 
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وكان قد عقد العزم على أال ، وكان يف السوق تاجر له أربع حمالت 
وأمر القائمني على حمالته أال يعطوه شيء إن ، يعطيه شيء من حمالته 

، خشية غضب العائن ، وحذره أهل السوق من رفضه ، تى إليهم أ
وملا جـاء العـائن ليأخـذ    ، لكنه أصر على رفضه ، فيبالغ يف أذيته 

وأراد أن يأخذ منه ما أعتـاد  ، وذهب إىل إحدى حمالته ، احتياجاته 
رفض القائم على احملل أن يعطيه بضاعة قبل أن يـدفع  ، أن يأخذه 

وذهب إىل باقي حمالت التاجر ، حب احملالت مثنها وأخربه بقول صا
،  ءفذهب إىل صاحب احملالت وتوعده باإليـذا ، فوجد منهم املثل ، 

فتجمع عليهما كل مـن كـان يف   ، وقامت بينهم مشاحنة وشجار 
، أن يعطيه ما يريد اتقاًء لشره ، ونصح املوجودين التاجر ، السوق 

لعـائن إال أن زاد يف  فما كان من ا، ولكن التاجر أصر على موقفه 
فما كان من التاجر إال أن ـدده  ، وَتوَعد له اإليذاء بعينه ، ديده 

فقال له العائن لن ، وكان أيضاً ممن خيشاه الناس ، بإيذائه أيضاً  بعينه 
، فقال له التاجر مثـل مقالتـه   ، مير عليك اليوم حىت أصيبك بعييب 

وظهرت علـى  ، بعيين  وأنت أيضاً لن مير عليك اليوم حىت أصيبك
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وانتظـرت البلـدة   ، كل منهما عالمات الغضب الشديد والتحدي 
ويف املساء اجتمع التاجر مع أصدقاؤه يف مرتله ، نتائج هذا التحدي 

الذي ، يتسامرون وهو سعيد أنه استطاع أن يقف أمام هذا العائن ، 
، وأخذ حيدث أصدقاؤه مبا سيفعله يف الصـباح  ، خيشاه كل الناس 

، مل تؤثر فيه عـني الرجـل   ،ندما يذهب إىل السوق وهو صحيح ع
انفجر املوقد يف وجهه ، وفجأة وهو يعد ألصحابه الشاي على املوقد 

، فأصيب حبروق بالغة الشدة يف الوجه واجلسـم  ، وكان بني يديه 
فأخربه أحـد العـاملني   ، أنتقل على أصرها إىل املستشفي إلسعافه 

، املدينة من كبار بيوم وعلى دراية م وكان من أهل ،  فباإلسعا
وقـد  ، بأم يف اإلسعاف كانوا يف انتظار جميئه بإصابة أياً كانـت  

  فأخرب املصاب أنه ال مينع هذا العائن شيء بعد ذلك  ،  حدث 
، وهو يف مكان بعيد عنه ، فهذا عائن ومع ذلك أذى معيونه بنفسه 

لكنـه  ، أيضاً كان عائن  والذي أصيب منه، ويف توقيته الذي حدده 
  أقل وأضعف منه 
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ففي هذه القصة العائن مؤذي مبا يكيف به نفسه أو عينه يف توجيـه  
لذلك ، واملعيون على شاكلته لكنه أقل تأثرياً منه ، الضرر لآلخرين 

ألنه اعتمد على ما يف نفسـه  ، مل يستطيع دفع أذى العائن عن نفسه 
عليـه   فلشياطني مـن اإللتفـا  واليت متكن ا، من كيفيتها الغضبية 

ولو أنه اعتمد على اهللا يف دفع األذى لكان خرياً لـه يف  ، كالعائن ،
فإن إميانـه الصـحيح   ، حىت ولو أذن اهللا بنفاذ عني العائن ، عقيدته 

كما ، ومبا جاء يف القرآن ، سيدفعه لرفع األذى بثقته يف اهللا وأمسائه 
كان فقد ، علماء عصره  وكان من كباريب عبد اهللا الساجي حدث أل

يف بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة ، وكان يف الرفقـة  
 أحفـظ  رجل عائن ، قلما نظر إىل شئ إال أتلفه ، فقيل أليب عبد اهللا

ر العائن بقوله بِْخأُناقتك من العائن ، فقال ليس له إىل ناقيت سبيل ، فَ
، فنظـر إىل الناقـة ،    ، فتحني غيبة أيب عبد اهللا ، فجاء إىل رحلـه 

فاضطربت وسقطت ، فجاء أبو عبد اهللا ، فأخرب أن العائن قد عاا ، 
وهي كما ترى ، فقال دلوين عليه ، فدل ، فوقف عليه وقال بسـم  
اهللا ، حبس حابس ، وحجر يابس ، وشهاب قابس ، رددت عـني  
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َرى ِمـْن  فَاْرجِْع الَْبَصَر َهلْ َت،  العائن عليه ، وعلى أحب الناس إليه
ثُمَّ اْرجِْع الَْبَصَر كَرََّتْينِ َينقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصُر َخاِسـئًا َوُهـَو   )٣(فُطُورٍ
   امللك }) ٤(َحِسٌري

  ٨٢ فخرجت حدقتا العائن ، وقامت الناقة ال بأس ا
‡¨aë@µÈÛa@µi@Ö‹ÐÛa@ @

فتصيب املعيون هي النظر إىل الشيء على وجه اإلعجاب  -١  العني
فأصابه  سهل ابن حنيفل عندما نظرعامر ابن ر بيعة من  كما حدث

   بصرع
 تأثري النفس اخلبيثةب اإلضرار به هي النظر إىل الشيء على وجه - ٢

، وأشبه األشياء ذا األفعى ، فإن السم  مبجرد نظرةفتصيب املعيون 
كامن فيها بالقوة ، فإذا قابلت عدوها ، انبعثت منها قوة غضـبية ،  

فية خبيثة مؤذية ، فمنها ما تشد كيفيتها وتقوى حـىت  وتكيفت بكي
يف إسقاط اجلنني ، ومنها ما تؤثر يف طمس البصر ، كما بالنظرة تؤثر 

                                 
  وعزاها البن عساكر  ٥٢٢/ ٤املناوي  يف فتح  القدير   ، ٤/١٧٤الزادذكرها ابن القيم  القصة  ٨٢
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قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األبتر ، وذي الطفيتني من احليات 
  ٨٣ }إما يلتمسان البصر ، ويسقطان احلبل  {:

يـتحري  ! لبدن على فراشهوكم من معاىف عاد مضين ا! فكم من قتيل
  فيه 

، فإن هذا املرض مـن   األطباء الذين ال يعرفون إال أمراض الطبائع
، بـل هـو    ، فال نسبة لعامل األجسام إىل عامل األرواح علم األرواح

، فـإن هـذا اهليكـل     ، وآياته أعجب أعظم وأوسع وعجائبه أر
،  من اللحـم ، أو القطعة  اإلنساين إذا فارقته الروح أصبح كاخلشبة

   فالعني هي هذه الروح اليت هي من أمر اهللا تعاىل
،  ، ومعناه متين زوال النعمـة عـن احملسـود    هو خلق ذميم احلسد

وهـو   داء دفني يف النفسوهو والسعي يف إضراره حسب اإلمكان 
َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ  {: اخللق الذي ذم اهللا به اليهود بقوله تعاىل

                                 
   ١٤/٤٤٨مسلم  ٨٣
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) ١٠٩(َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنفُِسهِْم لَْو 
  البقرة} 
، وإلقاء الشـبهات حـىت    م يسعون يف التشكيك وإيقاع الريبأل

   حيصلوا على ما يريدونه من صد املسلمني عن اإلسالم
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א 
ية أو عني من اجلن ، فاجلن اإلصابة بالعني إما أن تكون من عني إنس

يصيبون بالعني كإصابة اإلنس أو أشد فقد كَانَ َرُسولُ اللَِّه صلى اهللا 
  عليه وسلم 

يتعوذ من عني اجلان وعني اإلنس فلما نزلت املعوذتان أخذمها وترك {
  ٨٤}ما سوامها

يب صلى اهللا عليه وسلم رأى يف بيتها جارية يف عن أم سلمة ، أن النو
  ٨٥}استرقوا هلا ، فإن ا النظرة {، فقال وجهها سفعة 

يعين من اجلن ، يقول ا عني أصابتها من نظر اجلن أنفذ من أسـنة  
 عليه وسلمقال صلى اهللا ، الرماح 

  ٨٦} العني حق حيضر ا الشيطان وحسد بن آدم { 

                                 
سناده صحح إ ، ١٠/٢٠٦حسنه احلافظ يف الفتح ،  ٣٥١١ابن ماجة  ،وحسنه  ٢٠٥٨الترمذي  ٨٤

  ٤٥٦٣األلباين يف املشكاة 
  ١٤/٤٠٧مسلم  ٥٧٣٩البخاري  ٨٥
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فالشيطان حيضرها باإلعجاب بالشيء وحسد ابن آدم بغفلة عن اهللا 
  يكون النظر بالعني سببها فيحدث يف املنظور علة

  يسمى عند القراء الرقاة بشيطـان العيـن
  فاإلنسان احلاسد العائن احلاقد يكون مصحوبا بالشياطني ، إذ جيدونه 
بغيتهم وضالتهم ومن خالله يتسلطون على احملسودين ، فهم عنـد  
خروج أسهم احلسد من العائن يروا فيقترنون ا ويدخلون يف بدن 

خالهلا ويتسلطون على جسد احملسود مبا تطلبتـه عـني    املعيون من
احلاسد ، ألن العني يف هذه احلالة تكون لشيطان احلسد ، وقد يكون 
الشيطان مربوطاً ذه العني وال ميكن إخراجه إال بعد أن تنفك العني 
عن املعيون بالرقية أو باالغتسال من أثر املعيون ، وهذا ال يعـين أن  

                                                                           
مسـند  ،  ٩٦٦٦كمل شرح املسـند وم  ٥٧٤٤صحح إسناده كالً من املناوي ،  ٢/٤٣٩املسند ٨٦

قال اهلبثمي رواه أمخد  ٥/١٠٧وامع  ١٠/٢١٠وسكت عنه احلافظ يف الفتح  ٢٦٥/  ١الشاميني 
   ٢٣٦٤ضعفه األلباين يف الترغيب ،  ورجاله رجال الصحيح
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تكون مصحوبة بشيطان ولكن يف بعض احلاالت  مجيع حاالت احلسد
٨٧  

åöbÈÛa@‹qcë@éäîÇ@æìîÈ¾a@À@@ @
الـذي   الذي يصيب ويؤذي بعينه وأثر ذلك يف املعيونوهو العائن 

  أصابه األذى من العائن 
َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُروا لَُيْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا َسِمُعوا  { قال تعاىل

 ، ألـم لــم  واملقصود بذلك هنا اليهود  القلم  })٥١(الذِّكَْر 
وكذلك ما قصه القرآن لنا يف  ، الرسالة يف العرب يتوقعوا أن تكون

ىل مصر والبحث عن إأبوهم بالذهاب  وأخوته ملا أمرهميوسف  قصة
َوقَالَ َيا َبنِيَّ لَا َتْدُخلُوا ِمـْن َبـابٍ َواِحـٍد     {تعاىل  يوسف يف قوله

وا ِمْن أَْبَوابٍ ُمَتفَرِّقٍَة َوَما أُغْنِي َعنكُْم ِمْن اللَِّه ِمـْن َشـْيٍء إِنْ   َواْدُخلُ
 }) ٦٧(الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّـلْ الُْمَتَوكِّلُـونَ  

  يوسف

                                 
  لقط املرجان ٨٧
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ا الصورة وهم مجيلو فيعقوب عليه السالم كان لديه أحد عشر ولداً
ن هم دخلوا من باب واحد إلبنية فخشي عليهم من احلسد اهليئة واو

يدخلوا من أبواب متفرقة وما كان يغين عنـه هـذا    أمرهم أن ، لذا
  هو حترز واحتياط ولكن ن أراد اهللا م شيءإالفعل 

  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و
كان شيء سابق القدر سبقته العني وإذا استغسلتم  العني حق ولو {

  ٨٨}لوافاغس
  :قلتأمساء بنت عميس ، قالت 

:  إن بين جعفر تصيبهم العني أفأسترقي هلم ؟ فقال ! يا رسول اهللا  {
  ٨٩}نعم فلو كان شئ يسبق القضاء لسبقته العني

  ألمساء بنت عميس  صلى اهللا عليه وسلم قاليف رواية و

                                 
   ١٤/٣٩٦مسلم  ٨٨
 الصـحيحة  و ٤٥٦٠اة صحح إسناده األلباين يف املشك، ،  ٣٥١٠ابن ماجة  ، ٢٠٥٩الترمذي ٨٩

١٢٥٢  
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حنيفة تصيبهم احلاجة ؟ قالت  أجسام بين أخي ضارعة أرى ما لـي{
  ٩٠}أرقيهم  ليهم ، فقالتسرع إ لكن العنيال ، و 

بعد ذكر هذه األدلة الثابتة الصحيحة من كتاب اهللا وسنة نبيه صلي 
النيب صـلى اهللا   كان، وقد  تأثري على الغري وسلم بأن للعنيعليه  اهللا

 مل يتعوذ منها شر أعنيفلوال أن ، عليه وسلم يتعوذ من عني اإلنسان 
من شــر   باهللا أن نستعيذاهللا ملا أمرنا ، ولو مل يكن األمر كذلك ، 

أمرنا رسول اهللا صلي اهللا عليـه   وملا، فمنهم حساد عائنني احلساد 
 ذاًإوالـعني  فللحسد ،شر وحـاسد ذي  وسلم أن نستعيذ من كل

 العني سـببا لــذهاب  تكون  فقد ، تأثري ملا ورد من النصوص فيها
 لـموت ، وأسبابــاً ل وسببـاً ، وسببا للمرض ، النعمة بأمر اهللا

معىن ذلك أن كل أمر حيدث يف حياتنـا ممــا    وليس ، كثرية جداً
احلسـد كمـا يعتقـد     يكـون من العني أومن قـدر اهللا حدوثـه

د نصـوص  وورمن  بالرغمالبعض ، فاألمـر ليس كذلك بالطبـع 

                                 
  ١٤/٤٠٧مسلم  ٩٠
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العـني مـؤثرة يف    من شأن العني فكـل هذه األدلة تعين أن تعظم
 اجلماد وغريه من كل ما كان يف مسمي النعمـة نسان واحليوان واإل

  والعطاء الذي يعطيه اهللا لعباده ،سواء 
  ٩١نقمة  حلكمة يريدها املوىل سبحانه وتعاىل أو

وال ريب أن اهللا سبحانه خلق يف األجسام واألرواح قوى وطبـائع  
خمتلفة ، وجعل يف كثري منها خواص وكيفيات مـؤثرة ، وال ميكـن   

األرواح يف األجسام ، فإنه أمر مشاهد حمسـوس ،  لعاقل إنكار تأثري 
وأنت ترى الوجه كيف حيمر محرة شديدة إذا نظر إليه من حيتشـمه  
ويستحي منه ، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من خيافه إليه ، وقـد  
شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعف قواه ، وهذا كله بواسطة 

نسب الفعل إليها ، وليست تأثري األرواح ، ولشدة ارتباطها بالعني ي
هي الفاعلة ، وإمنا التأثري للروح ، واألرواح خمتلفة يف طبائعها وقواها 
وكيفياا وخواصها ، فروح احلاسد مؤذية للمحسـود أذى بينـاً ،   

                                 
  لقط املرجان ٩١
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من شره ، وتأثري احلاسد يف أذى  اهللاوهلذا أمر اهللا رسوله أن يستعيذ ب
بالعني ، فإن النفس اخلبيثة ، وهو أصل اإلصابة  احملسود أمر ال ينكر

احلاسدة تتكيف بكيفية خبيثة ، وتقابل  احملسود ، فتؤثر فيه بتلـك  
يف إسـقاط   بـالنظرة  تؤثراليت اخلاصية ، وأشبه األشياء ذا األفعى 

  يف طمس البصر أو اجلنني 
  لشدة  سواءمبجرد الرؤية من غري اتصال به ، قد تؤثراإلنسان وعني 

  أو لشدة إعجاا يفيتها اخلبيثة املؤثرة ، خبث تلك النفس ، وك
اجلسمية ، بل التأثري يكون تارة  االتصاالتوالتأثري غري موقوف على 

، وتارة باملقابلة ، وتارة بالرؤية ، وتارة بتوجه الروح حنـو   باالتصال
من يؤثر فيه ، وتارة باألدعية والرقى والتعوذات ، وتـارة بـالوهم   

ال يتوقف تأثريها على الرؤية ، بل قد يكون والتخيل ، ونفس العائن 
، فتؤثر نفسه فيه ، وإن مل يره ، وكـثري   ءالشيأعمى ، فيوصف له 

سـهام   فنظـرهم من العائنني يؤثر يف املعني بالوصف من غري رؤية ، 
حنو احملسود واملعني تصيبه تارة وختطئه  والعائنخترج من نفس احلاسد 

  تارة 



  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

قاية عليه ، أثرت فيـه ، وال بـد ، وإن   فإن صادفته مكشوفاً ال و 
  صادفته 
تؤثر فيه ، ورمبا ردت  م ملال منفذ فيه لسهامتحصن باألذكار فحذراً 

السهام على صاحبها ، وهذا مبثابة الرمي احلسي سواء ، فهذا مـن  
وأصـله مـن    ،النفوس واألرواح ، وذلك من األجسام واألشباح 

ة نفسه اخلبيثـة ، مث تسـتعني   ، مث تتبعه كيفي يءإعجاب العائن بالش
على تنفيذ مسها بنظرة إىل املعني ، وقد يعني الرجل نفسه ، وقد يعني 

  ٩٢بغري إرادته ، بل بطبعه ، وهذا أردأ ما يكون من النوع اإلنساين 
  وقد حتدث إصابة بعني إنسان ال يقصد اإلضرار وليس فيه حسد  

ال تقع إال على حسب معناه أن األشياء كلها بقدر اهللا تعاىل وهذا و
فال يقع ضرر العني وال غريه من  ، مهلما قدرها اهللا تعاىل وسبق ا ع
  ٩٣اخلري والشر إال بقدر اهللا تعاىل 

                                 
  ٢١١/ ١٠وابن حجر يف الفتح  ٤/١٦٢ذكره ابن القيم يف الزاد  ٩٢
  
  ١٨٧/ ٦األحوذي  ٩٣
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א 
  :ماإنسان لغريه إلهي النظرة ينظرها ا

عن املعيون وهذا هو احلسد املـذموم ،   النعمة لزوال وحسداً حقداً
  ٩٤ خبيثة ال من نفسإوهو ال يكون 

  للمنظور  ضرر استحسان مشوب حبسد من خبيث الطبع حيصل منهب
  اإلعجاب والنشوة يف النفسسببها  لكنال تصاحب حسد يف النفس 

 غالب عليها دون قصد زوال النعمة والدهشة يكون اإلعجابألن 
من أي أحد حىت من الصاحلني علمـا أن املصـدر    وهذه قد حتدث

  ٩٥ النظرة وهوواحد 
اهللا فقد  ر بيعة وهو صحايب من صحابة رسول كما حدث لعامر ابن

ساروا معه حنو معه أصحابه حىن خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم و{

                                                                           
  
 قط املرجانل ٩٤
  ابن حجر يف الفتح  ٩٥
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ماء حىت إذا كانوا بشعب اخلرار من احلجفة اغتسل سهل ابن حنيف 
وكان أبيض حسن اجلسم واجللد، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما 

 )جلد فتاة خمبأة يف خـدرها   يعين وال( رأيت كاليوم وال جلد خمبأة 
رسول اهللا صـلى   ىفأت، ) وزناً ومعىن  سهل أي صرع(  سهلفليط 

واهللا ما يرفـع   سهل ؟ اهللا عليه وسلم فقيل يا رسول اهللا هل لك يف
رأسه فقال هل تتهمون به من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعـة  

؟ هال إذ رأيت فدعا عامراً فتغيظ عليه، فقال عالم يقتل أحدكم أخاه
ما يعجبك بركت مث قال اغتسل له، فغسل وجهه ويديـه ومرفقيـه   

صب ذلـك  قال يوركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره يف قدح مث 
، ففعل به  املاء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره مث يكفأ القدح

  } ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس ذلك
أال بركـت إن  : ، وفيه عكهويف رواية فوعك سهل مكانه واشتد و

  ٩٦ ، فتوضأ له عامر فراح سهل ليس به بأس العني حق، توضأ له

                                 
  ٤٥٦٢صحح إسناده األلباين يف املشكاة ،  ٣٥٠٩ابن ماجة ،  ٢/٩٣٨املوطأ  ٩٦
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يقصد أن يضره ولكـن  أخر مل  فهذا صحايب وقد أصابته عني صحايب
قـد أن هذا ملا رأى من بياض الصحايب دهش وتعجب ومل يكن يعلم 
اهللا  صلىاهللا يسبب ألخيه الصحايب كل هذا الضرر بدليل أن رسول 

  لألمة من بعده له وتوجيهاً وجهه يف حينه تعليماًليه وسلم ع
تبني مما مر معنا أن اإلصابة بالعني قد تكون عن عمد بقصـد األذى  

  وكما تكون من عدو حاقد ، كاليت تكون من حاسد 
ال قصد لألذى فيها كاليت تكـون بسـبب   ، وقد تكون بغري عمد 

  ه كماله أو ولدهاإلعجاب واليت قد حيدث منها األذى فيما خيص
  : لذا ميكننا أن نقسم العني على حسب نفسية صاحبها إىل 

  ٩٧العني املعجبة 

                                 
وم بالتجربة أن العني املعجبة قليال ما تكون مصحوبة باملس أما العـني احلاسـدة   من املالحظ واملعل ٩٧

  والسمية كثرياً ما تكون مصحوبة باملس واهللا أعلم
  نلقط املرجا  
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إن النفس إذا ما أفرطت يف اإلعجاب بنعمة من النعم أثرت فيهـا   
وأفسدا بإذن اهللا تعاىل ما مل ُيَبرِك صاحبها كعني عامر بـن ربيعـة   

  وإصابتها سهل بن حنيف 
ولو بغري حسد ولو من الرجل احملـب   فإن العني تكون مع اإلعجاب

  ٩٨ومن الرجل الصاحل ، إذا مل يبادر إىل الدعاء للذي يعجبه بالربكة 
  العني احلاسدة 

خترج العني من نفس حاسدة خبيثة ، خبيث صـاحبها ، وهـي يف   
واليت كان ، األصل تتمين زوال النعمة اليت أنعم اهللا ا على احملسود 

بسم اهللا أرقيك مـن   {ها من عليه وسلم رقي النيب صلى اهللاي جربيل
كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك بسـم  

  ٩٩}اهللا أرقيك 

                                 
  ابن حجر ٩٨
  ١٤/٣٩٣مسلم  ٩٩
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من قد تكيفـت   ةنظر، إذا نظر  ،شر عني احلاسد فبينت هذه الرقية 
فصارت نفساً غضبية خبيثة حاسدة أثرت  ،نفسه اخلبيثة ، واحتدت 

  ا تلك النظرة فأثرت يف احملسود 
  ) السمية ( العني القاتله 

  خترج العني من العائن إىل املراد إعانته بقصد الضرر  
ـ  ن العنيإ{صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اللَِّه  ذن إلتولع الرجل ب

  ١٠٠}، مث يتردى منـه )اجلبل(اهللا حىت يصعد حالقا 
ىل جبل عايل مث يسقط من فوقه إيرتقي  نسان قدإلأن ا احلديث معىن

  فيه الغريعني  دخولبسب 
  صلى اهللا عليه وسلموقال رسول اللَِّه 

  ١٠١} العني حق تسترتل احلالق  {

                                 
   ٨٨٩ السلسة الصحيحة ، ٥/١٤٦املسند  ١٠٠
،  ٥٧٤٥وحسنه املنـاوي  ،  ١٢/١٨٤الطرباين يف الكبري ،  ٤/٢١٥واحلاكم  ١/٢٧٤املسند  ١٠١

   ٢٤٧٨أمحد شاكر ،   ١٢٥٠ السلسة الصحيحةحسنه األلباين يف 
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  أي العني تسقط ودم اجلبل العايل
أكثر من ميوت من أميت { صلى اهللا عليه وسلم وقال رسول اللَِّه 

  بعـد 
  ١٠٣} العنيأي  بالنفس{ ويف رواية ١٠٢}العني ب قضاء اهللا وقدره

إن العني لتدخل الرجل القرب {ى اهللا عليه وسلم صلوقال رسول اللَِّه 
  ١٠٤}وإن أكثر هالك أميت يف العني  ، واجلمل القدر

                                 
  :يستنبط من حديث أكثر من ميوت من أميت والرواية األخرى أكثر هالك أميت  ١٠٢

  أن العني تصيب أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم أكثر من بقية األمم األخرى
، ممن ميوت من املسـلمني  %  ٥٠عني ، وهذا يعين أن أكثر من أكثر موتى املسلمني ميوتون بسبب ال

سواء كان سبب هلكهم حادث سيارة أو سقوط طائرة أو بسبب مرض معروف أو بسبب مرض غري 
هو يف األصل من بعد قضاء اهللا وقدره بسبب العني كما يستفاد من هذا احلديث أن الكـثري  ، معروف 

ية اليت يعجز األطباء عن معرفة سببها وطريقة عالجها هي مـن  من األمراض العضوية والنفسية والعصب
  أثر العني ، فما دون املوت أحرى بوقوعه 

 لقط املرجان
،  ١٣٨٥وحسنه املناوي  ١٠/٢١٤حسن إسناده  احلافظ يف الفتح  ، ٣١١السنة أليب عاصم  ١٠٣

حسـن  ، لضـياء   وا  ٣٠٥٢واحلكيم والبزار )  تخ(السي يوعزاه األثنني لط ١٧٦٦٢كرت العمال 
  والثانية ١٢٠٦األوىل يف صحيح اجلامع  األلباين
  ذكره ابن كثري يف تفسريه يف آخر آية يف سورة القلم   ١٢٤٩حسنه األلباين يف الصحيحة  ١٠٤
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أي العني تقتل الرجل فيدفن يف القرب وتصيب اجلمل فيشرف علـى  
  املوت فيذحبه مالكه ويطبخه يف القدر

صـلى اهللا  كاليت خترج من العائن الذي استدعته قريش ليعني الـنيب  
  اهللا حفظ نبيه  لكن عليه وسلم

من يريد السفر على الطائرة  املعينني وقد حكى بعض اإلخوان أن من
، فتتوقف حىت يتفرغ فيأيت ويتكلم مبا يبطل ما ا  أو احلافلة فيعينها

، واحلكايات عن  فتصلح مع بذل العمال ما يستطيعون يف إصالحها
  ١٠٥ أهل العني كثرية مشهورة

رأسه فتتلف خاليا خمـه فيصـاب    فقد يصاب اإلنسان بعني مسية يف
باجلنون ، أو قد يصاب اإلنسان بعني مسية يف نفسيته فيجهـد مـن   
الضيق واحلزن والكآبة وتضيق عليه األرض مبا رحبت فمثـل هـذا   

أو تسـبب بعـض أمـراض    ، خيشى عليه من االنتحار والعياذ باهللا 
  السرطان أو اجللطة 

                                                                           
  

  ذكره مساحة الشيخ عبد اهللا بن جربين يف احلسد يف موقعه ١٠٥
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  م الدورة الشهرية للنسـاء أو الربو أو الشلل أو العقم أو عدم انتظا
١٠٦  

µÈÛa@qdm@òÔîÔy@@ @
عـد  كيف تعمل العني من ُب واعلى بعض الناس فقال تأثري العنيأشكل 

  ؟  حىت حيصل الضرر للمعيون
   واجلواب أن طبائع الناس ختتلف

فقد يكون ذلك من سم يصل من عني العائن يف اهلـواء إىل بـدن   
  ١٠٧املعيون

لعائن حنو احملسود واملعني تصـيبه  أو سهام خترج من نفس احلاسد وا
  ١٠٨تارة وختطيه تارة 

، فتؤثر بضر ما علـى  م شتد حسدهيعندما  مشعة مؤثرة اتطاقأو 
ى باإلصابة مما يسالضر منه ، وهذا  الكونية احملسود ضمن سنن اهللا

                                 
  لقط املرجان ١٠٦
  ٢١١/ ١٠ابن حجر يف الفتح  ١٠٧
 

  لزادابن القيم يف ا ١٠٨
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واألسباب الكونية  الكونية ضمن سنن اهللابالنفس  إلصابةأو ا بالعني
     ١٠٩ قضاء والقدرال ضمن دائرة الإ ال تفعل

و بتوجـه  أو بالرؤيـة ،  أو باملقابلة ، أ،  باالتصالالتأثري سواء كان 
  الروح حنو من يؤثر فيه

   ، وتأثريها فيه إال رب العاملني  نوال يدرك كيفية اتصاهلا باملعيف
لكن الذي نقطـع  ،  فالكل جائز ، لذا ال نقطع بشيء بعينه مما ذكر 

إعجابه بـه إذا   وأ، عند نظر العائن إليه  أن اهللا خيلق، احلق به وهو 
، وقد يصرفه قبل وقوعه إما باالستعاذة  شاء ما شاء من أمل أو هلكة

 ، وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو باالغتسال أو بغري ذلك أو بغريها
١١٠  

                                 
 ١/٨٠١حنبكة  ١٠٩
  ٢١١/ ١٠ابن حجر يف الفتح  ١١٠
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אא 

 
  العالج علم وعمل

  العلم
والذي مىت وقع نظره علـى  ، العائن الذي يضر اآلخرين بعينه  بأن

سواء كان ذلك مـن  ، بقصد اإلضرار من حسد أو ال ، شيء أتلفه 
أو ، فطرته أو مع العجب والغفلة عن ذكر اهللا وحضرها الشـيطان  

، حضرا الشياطني حالة خروج أسهم احلسد من عينه أو من نفسه 
  لون يف بدن املعيونفهم يروا فيقترنون ا ويدخ

، فسواء نظره الذي يوقع الضرر من فطرته أو من اقتران الشيطان له 
حـىت ال حيـدث   ، فيقومها ويهذا ، فإنه جيب عليه أن يعاجل نفسه 

بغري إرادته  عينهمن  أن يصدرخيشى وحىت ، بإرادته أضراراً لآلخرين 
  لآلخرين ضرر 
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  العمل
العملي لعالج نفسه علـى النحـو   بعد معرفته مبا سبق عليه التطبيق 

  :التايل 
لآلخرين سواء بإرادتـه أو بغـري    منه ضرريف حالة حدوث : أوالً 

  -: إرادته فعليه 
  قبل أن يستحكم ضرر عينه يف املعيون باألدعية يدفع شرها أن  -١
إن استحكم ضرر عينه يف املعيون فيتوضأ له ليغتسل به املعيون   -٢

  فيزال الضر 
  جر البيئة اليت تغريه باإليذاءه: ثانياً 
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א 
@üëc@Z@të‡y@òÛby@À@Š‹š@ém†aŠhi@õaì@åí‹‚łÛ@éäß

@ïmŁa@ÝÈÏ@éîÜÈÏ@ém†aŠg@Ìi@ëc@ @
١Jא

א 
FאE 

، اللهم بـارك لـه   وهو إحسان إىل املعني فيقول اللهم بارك عليه ، 
   سهل بن حنيفملا عان ، لعامر بن ربيعة اهللا عليه وسلم  قوله صلىل
  ١١١ }أال بركت عليه  {
   اهللا عليه وسلم قوله صلىلو
  ١١٢}له بالربكة ما يعجبه فليدع، ذا رأى أحدكم من أخيه إ{

                                 
   ٤٥٦٢صحح إسناده األلباين يف املشكاة ،  ٣٥٠٩ابن ماجة ،  ٢/٩٣٨املوطأ  ١١١
    ٣٥٠٩األلباين صحيح ابن ماجة صححه  ٣٥٠٩ابن ماجة  ١١٢
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إذا رأى من أخيه مـا  أحدكم  ما مينع{ اهللا عليه وسلم قوله صلىلو
  ١١٣}فإن العني حق  أن يربك عليهله ماومن نفسه يعجبه 

  ١١٤ تبارك اهللا أحسن اخلالقنيأو  يقول اللهم بارك فيه ،أو 
أو يأيت باملشيئة فبها أو بأي دعاء من األدعية املذكورة ينتهي تـأثري  

  ١١٥ عينه فال يستحكم الضرر يف املعيون
  رقية جربيل عليه السالم للنيب صلى اهللا عليه وسلم بوله أن يرقيه 

اهللا أرقيك ، من كل شئ يؤذيك ، من شر كل نفس أو عني  باسم{
  ١١٦}حاسد اهللا يشفيك ، باسم اهللا أرقيك 

                                 
    يف الكلم الطيب صححه األلباين ،  رجال الصحيح٣/٤٤٧قال رجال أمحد  ٥/١٠٨امع  ١١٣
  ٥/١٠٩هليثمي عن بعض أهل العلم عمن يعجبه الشيء امع ا اهحك ١١٤
 

رأى شيئا فأعجبه ، فقال ما شاء اهللا ، ال قوة إال باهللا ،مل تضـره   من{ اهللا عليه وسلم قوله صلىول ١١٥
   }العني

أمـا  ،  الشوكاين نيل األوتار باب الرقية من العـني و ،عزاه للبزار وابن السين  ٢/١٠٠كشف اخلفاء 
  ١٧٨طيب فقد ضعف إسناده األلباين لم الرواية الك

  }فقال ما شاء اهللا ، ال قوة إال باهللا ، مل يضره {ويف رواية 
مع  ٢١٥/ ١٠ونقله ابن حجر يف الفتح  ه يف نيل األوتارمنالشوكاين بتصريف  عنه ابن القيم نقله هقال 

  تصريف وسكت عنه
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ـ  نفعمن استطاع منكم أن ي{عمالً بقوله صلى اهللا عليه وسلم  ه اأخ
  ١١٧}هنفعفلي

دغ عقرب رجلًا من جلوس النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـال  لفقد 
أن ينفـع أخـاه    نكمفقال من استطاع م{  رجل يا رسول اهللا أرقيه

  ١١٨} فعلفلي

                                                                           
   ١٤/٣٩٣مسلم  ١١٦
  ٢١٩٩مسلم  ١١٧
   ٤٧٢يف الصحيحة ه األلباين صحح،  ٣٤٨/ ٩يف السنن الكربى  البيهقي،  ٣/٣٨٢املسند  ١١٨
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٢Jאא
א 

FאEא 
يف حـديث  فليتوضأ كمـا  ،  سيئإن شعر بأن بصره قد كان له أثر 

صلى اهللا فيه بني لنا سهل بن حنيف ملا أصابه عامر بن ربيعة والذي 
كيفية صبه على املعيون عندما أمر عامر و، صفة الوضوء  عليه وسلم
  بن ربيعة به

الشرع ورد بالوضوء هلذا األمر يف حديث سهل بـن حنيـف ملـا    ف
فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عائنه أن  ، أصيب بالعني عند اغتساله

  ١١٩}توضأ له { فقال  يتوضأ
ا منه إذا أريـد  ، فأمرهم أن ال ميتنعو وهذا كان أمراً معلوماً عندهم

 فعليه بذل الوضوء وال ينتظر حـىت ،  ، وظاهر األمر الوجوب منهم
  ١٢٠ هطلب املعيون ذلك مني

                                 
   ٤٥٦٢صحح إسناده األلباين يف املشكاة ، ا ٣٥٠٩ابن ماجة ،  ٢/٩٣٨املوطأ  ١١٩
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حلديث عائشة املعيون فعل ذلك  هالوضوء ليغتسل من منهطلب ومىت 
  ١٢١}  كان يؤمر العائن فيتوضأ مث يغتسل منه املعني {:قالت 

  عليه خشي اهلالك فإنه يتعني خاصة إذاو
  ١٢٢أغتسل  مر أن يغتسل ألخيهوأُ إنساناً يف إصابته بعنيشك  وإذا

وليس يف ذلـك فـتح بـاب    وأدىن ما يف ذلك رفع الوهم احلاصل 
وكل هذا إرضـاء هللا يف  ، للعداوة والبغضاء وإمنا هو عمالً باحلديث 
  إصالح النفس هللا وتربئتها من إيذاء اآلخرين

لـيس لـه أصـل    أما األخذ من فضالته العائدة من بوله أو غائطة ف
وإمنا الوارد غسل أعضائه وداخلـة إزاره  ، وكذلك األخذ من أثره 

  ١٢٣مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه واهللا أعلم  ولعل

                                                                           
 مع تصريف ٦/٨٧األحوذي  ١٢٠
،  ٣٢٨٦ صحيح أبو داوود األلباين صحح إسناده يف،   ٣٨٨٠ أبو داوود،   ٩/٣٥١البيهقي  ١٢١

   ٢٥٢٢والصحيحة 
  

  ١/١٧٧فتاوى اللجنة الدائمة  املعىن يف  انظر ١٢٢
      ٤/٤٧٣الفتاوى اإلسالمية رمحه اهللا عثيمني صاحل البن حممد  /قاله الشيخ  ١٢٣
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א
א 

أخذاً مبا جاء من أمر رسـول اهللا  ، صفة وضوء العائن عند العلماء 
وال ، أن يؤتى بقـدح مـاء   ، يعة لعامر بن رب صلى اهللا عليه وسلم

فيأخذ منه غرفة فيتمضمض ا مث ميجها يف ، يوضع القدح يف األرض 
مث ، بيده الـيمىن   املاء أخذي، مث يأخذ منه ماء يغسل وجهه ، القدح 

، وكذلك باقي أعضائه إمنا هو صبه صب ، صب على الوجه صبه ي
صـفة  ليس علـى  و، يف القدح ، ذلك الوضوء كل عضو يف على 

يأخذ بشماله ماء يغسل ف ، وغريهالعادي غسل األعضاء يف الوضوء 
وال يغسل ما ، مث بيمينه ماء يغسل به مرفقه األيسر ، به كفه اليمىن 

مث اليسـرى علـى   ، مث يغسل قدمه اليمىن ، بني املرفقني والكعبني 
 صبيوإمنا ، ال يغسل مجيعهما فصب املاء  صبأي ، الصفة املتقدمة 

واليسرى كذلك ،  طرف قدمه اليمىن من عند أصول أصابعه يفاملاء 
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مث داخلة إزاره وهو الطرف املتديل الـذي  ، وكل ذلك يف القدح ، 
،  غمسه يف القدحيدخله ويا يلي اجلسد منه أي م ، يلي حقوه األمين

أي يكـون القـدح   ، يقوم الذي يف يده القدح ، فإذا استكمل هذا 
حىت يرتل فيه املاء املصبوب علـى  ، أسفل صب املاء على األعضاء 

 ، من ورائه على مجيـع جسـده  ، فيصبه على رأس املعني ، العضو 
مث يكفأ القدح وراءه علـى ظهـر   ،ويستغفله بذلك عند صبه عليه 

  ١٢٤ وبذلك يرجع املعيون ال بأس به األرض
، وليس  ، ومعرفة وجهه من جهة العقل هذا املعىن مما ال ميكن تعليله

فال يرد لكونه ال  ، قل االطالع على أسرار مجيع املعلوماتيف قوة الع
، وقد  وإن توقف متشرع قلنا له قل اهللا ورسوله أعلم، يعقل معناه 

، فالرد عليه أظهر اً متفلسفتوقف  عضدته التجربة وصدقته املعاينة أو
  ١٢٥ ألن عنده أن األدوية تفعل بقواها وقد تفعل مبعىن ال يدرك، 

                                 
  مع مجعي لرويات الزهري ١٤/٣٩٥النووي  ١٢٤
 

  ٦/١٨٧األحوذي كذا ابن العريب وواملازري عن  ٢١٥/ ١٠نقله ابن حجر يف الفتح  ١٢٥
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فع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله وهذا مما ال ينت
  جمرباً ال يعتقد أن ذلك ينفعه 

ما تشهد له العقول الصـحيحة ، وتقـر    لواالستغساواملعاجلة ذا 
فإن أثر تلك  أما عن املعىن، ألن األمر يف ذلك من الوحي ملناسبته ، 

طفـاء  إ االغتسـال ففي  العني شعلة نار وقعت على جسد املعيون ،
مث ملا كانت هذه الكيفية اخلبيثة تظهـر يف املواضـع    ،لتلك الشعلة 

فيها ، وال شيء أرق مـن العـني ،    ذالرقيقة من اجلسد لشدة النفو
فكأن يف غسلها إبطال لعملها ، وال سيما لألرواح الشيطانية يف تلك 

وصول أثر الغسل إىل القلب من أرق املواضع  وفيه أيضاً ،املواضع 
وهذا  ،، فتطفئ تلك النار اليت أثارا العني ذا املاء  ا نفاذاًوأسرعه

الغسل املأمور به ينفع بعد استحكام النظر ، فأما عند اإلصابة وقبل 
ل ما شاء اهللا ، وق الدعاء بالربكة وفقد أرشد الشارع إىل االستحكام
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بيثة ليدفع تلك الكيفية اخل الذي هو إحسان إىل املعنيو ال قوة إال باهللا
١٢٦  

@ bîãbq@ ZÉäß@@ åöbÈÛa@ ‹’@ò÷îjÛa@ ‹vèi@ åí‹‚łÛ@ éäîÇ
õa‰í⁄bi@éí‹Ìm@Ûa@ @

العائن الذي يبلغ ضرره للناس وال يستطيع منع نفسه من إيذاء اخللق 
فيمنع نفسه من خمالطـة النـاس   ، يهجر البيئة اليت تغريه باإليذاء ، 

نفسه  ومحى، فيكون قد محى الناس من عينه ، ليمنع أذاه عن اخللق 
فإن عيش املرء يف وحدة وقد كفـى  ، من حتمل آثام ظلمه لآلخرين 

وقد بـني الـنيب   ، الناس شره أسلم له من خمالطتهم مع تأذيهم منه 
رجل معتزل يف شعب مـن  { أن أفضل الناس صلى اهللا عليه وسلم 

رجل يعبد اهللا {ويف رواية  }الشعاب يتقي اهللا ويدع الناس من شره 
  ١٢٧ }ب وقد كفى الناس شره يف شعب من الشعا

                                 
  ابن القيم ١٢٦

  
  شعب من الشعاب أي وادي بني جبلني ١٨٨٨سلم م٢٧٨٦البخاري  ١٢٧
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أفضل له من اإلجبـار  ، ويكون منعه نفسه من خمالطة الناس بنفسه 
إن من عرف بذلك ، حبسه اإلمام ، وأجرى الفقهاء قد قال ف، عليه 

  له ما ينفق عليه إىل املوت ، وهذا هو الصواب قطعاً
 يدفع إصابته نقسه أو ماله أو ولدهوعليه حىت يف هجره للبيئة أن 

  هوغري
: صـاحب اجلنـتني    قول ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا لقوله تعاىل يفب
 })٣٩( َولَْوال إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشآَء اللَُّه الَ قُوَّةَ إِالَّ بِاللَّـهِ {

محدت اهللا  ، أي هال إذ أعجبتك حني دخلتها ونظرت إليها الكهف
،  الولد ما مل يعطه غـريك على ما أنعم به عليك وأعطاك من املال و

، وهلذا قال بعض السلف من أعجبه  وقلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا
،  ، فليقل ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا  شيء من حاله أو ماله أو ولده

 دخل حائطاً من حيطانه وكذا إذا وهذا مأخوذ من هذه اآلية الكرمية
١٢٨  

                                 
 ثري عند شرح اآليةذكره ابن ك ١٢٨
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  ول وإذا اشترى دابة أو سيارة وحنومها يق
  اللهم أين أسألك خريها وخري ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها {

وليـدع  {، } وليسـم اهللا عـز وجـل   { } ،وشر ما جبلتها عليه 
  ١٢٩}بالربكة

إذا رأى أحدكم من نفسه وماله أومـن  { اهللا عليه وسلم قوله صلىل
  ١٣٠}له بالربكة فإن العني حق  أخيه ما يعجبه فليدع

                                 
لبـاين حسـنه يف   األ،  ٢١,١٩آداب الزفاف  ، وصححه  ٢/١٨٥احلاكم  ، ١٩١٨ابن ماجة ١٢٩ 

  ١٨٢٥صحيح بن ماجة 
  ، ٥٥٦صححه األلباين يف صحيح اجلامع ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٢١٥ احلاكم ١٣٠
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א 
א 

، لـه عالجـات نبويـة    ، املعيون الذي تضرر من إصابة بعني غريه 
نأيت ا ، أو التعويذات النبوية ، كالغسل للمعيون مباء وضوء العائن 

فكثري من الناس يصابون بالعني وهـم ال  ، بعد معرفة أعراض العني 
  يعلمون ، ألم جيهلون أو ينكرون تأثري العني عليهم 

  راض العني أعـ
إن أعراض العني يف الغالب تكون كمرض من األمراض العضوية إال 
أا ال تستجيب إىل عالج األطباء ، كأمراض املفاصـل واخلمـول   
واألرق واحلبوب والتقرحات اليت تظهر على اجللد والنفـور مـن   
األهل والبيت واتمع والدراسة ، وبعـض األمـراض النفسـية    

حظ أن الشحوب يف الوجه بسبب احنباس الدم والعصبية ، ومن املال
عن عروق الوجه والشعور بالضيق والتأوه والتنهد والنسيان والثقل 
يف مؤخرة الرأس والثقل على األكتاف والوخز يف األطراف يغلـب  
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على مرضى العني ، وكذلك احلرارة يف البدن والربودة يف األطراف 
١٣١  

حسب قـوة العـني    وتواجد هذه األعراض أو بعضها يتوقف على
  وكثرة العائنني

æìîÈ¾a@óÜÇ@òîÓ‹Ûa@ñõa‹Ó@oÓë@µÈÛa@a‹Çc@ @
أما يف غري وقت الرقية فليس ، كثرة التثاؤب املصحوب بالدموع 

  التثاؤب بدليل كاٍف على العني
  التثاؤب والنعاس والرغبة يف النوم بل والنوم العميق
عندما يسـتيقظ   يشعر املعيون بالرغبة بالتمغط كالذي يفعله اإلنسان

من النوم ، وأحيانا يكون التمغط لعضو واحد كاليد اليمين أو اليـد  
  اليسر 

  قد حيصل للمعيون إغمائة خفيفة 

                                 
  لقط املرجان ١٣١
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يشعر املعيون خبدر يف عامة جسده ورمبا يف إحدى شقيه األميـن أو  
  األيسر 

  يتصبب جسده عرقا خصوصا اجلبني ومنطقة الظهر 
  )كان على أكل  إذا( حيصل للمعيون غثيان أو تقيؤ 

  جيد املعيون الرغبة يف البكاء أحياناً 
  برودة يف األطراف 

  زيادة طفيفة بالنبض 
  حرارة شديدة يف البدن 

  َرمش يف العينني 
إذا كانت العني مصحوبة باملس فقد تظهر أعراض العني وأعـراض  
املس يف آن واحد ، وقد يكون التثاؤب الشديد املتكرر وقت القراءة 

حبه صوت مرتفع  من أعراض املس ، وكـذلك النـوم   الذي يصا
  العميق واهللا أعلم 
خترج العني على شكل تثاؤب ، وعرق ، واستفراغ   أما خروج العني

، وعلى شكل خروج هواء من اجلوف ، وعطاس ، وتكـون علـى   
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شكل كدمة ترتل أو تتنقل حىت تصل إىل منفذ من منافذ اجلسد وقد 
  ١٣٢تتقيح فتخرج مع القيح 

                                 
 لقط املرجان ١٣٢
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üëc@ Z@aˆg@ åöbÈÛa@ õìšë@ õb·@ ÝÌÛbi@ ðìjäÛa@ xýÈÛa
éöìšë@Þ‰ië@áÜÇ@ @

،  بـاملعيون  صابتهـاإيف حالة معرفة العائن الذي حدثت منه العني و
، والذي سـبق   حديث سهل بن حنيف فيما ثبت به املعيون فعالج
  وبه يرفع ما أصابه من ضر وميضي بال بأس  وهو الغسلإليه  اإلشارة

Wאאאא
א 
א 

وكما أخرب النيب صلى  األمراض وداء من األدواء ،ن العني مرض م
له دواء علم ذلك من  ال وأنزلإما أنزل اهللا من داء {وسلم  اهللا عليه

  ١٣٣} له علم وجهله من جه
  ١٣٤}له شفاء  ال أنزلإما أنزل اهللا من داء  { ويف رواية

                                 
  ، ٣٩٢٢صححه أمحد شاكر ،  ١/٤١٣املسند  ١٣٣
صححه األلباين يف صحيح سنن ، قال يف الزوائد إسناد صحيح ورجاله ثقات  ٣٤٣٨ابن ماجة   ١٣٤

   ٣٤٣٩ابن ماجة 
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 العالج منها بعـد و، قبـل وقوعهـا  ةالعني مطلـوب والوقاية من
مررنـا بسـيل ،   {: قـال   عن سهل بن حنيفف، وقوعها  مطلوب 

فدخلت ، فاغتسلت فيه ، فخرجت حمموماً ، فنمي ذلك إىل رسول 
ـ  يـا  ت اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال مروا أبا ثابت يتعوذ ، فقل

ة ؟ فقال ال رقية إال يف نفـس ، أو محـة أو   والرقى صاحل! سيدي 
  ١٣٥ }لدغة
  قوله صلى اهللا عليه وسلمول
  ١٣٦}استعيذوا باهللا تعاىل من العني فإن العني حق{
فانه جيب على املعيون ، أومل يتمكن من أخذ وضوئه العائن  مل يعلم إذا

وآيـة   ،واإلخالص واملعوذتني ة مع قراءة الفاحت،  أن يلتزم األذكار
                                                                           

  
 

وصححه ووافقه الذهيب السـنن الكـربى    ٤/٤١٣احلاكم ،  ١٦٠٢١املسند ٣٨٨٨ أبو داود ١٣٥
أبا ثابت هو نفسه سهل بن حنيـف   ،  ٣٨٨٨ يف سنن أيب داوود ضعف إسناده األلباين ،  ٦/٢٥٦

   راوي احلديث و الذي أصيب بالعني
   ٧٣٧صححه األلباين يف الصحيحة ، وصححه ووافقه الذهيب  ٤/٢١٥احلاكم  ١٣٦

  

  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

وغريها من آيات  ، واآليتيـن األخريتيـن من سورة البقرة الكرسي
  القرآن على النحو التايل

  بْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ
َماِلـِك َيـْومِ   )٣(الرَّْحَمـاِن الـرَِّحيمِ  )٢(الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعـالَِمنيَ 

ــُد َوإِيَّــاَك َنْســَتِعُني)٤(الــدِّينِ ــِدَن)٥(إِيَّــاَك َنْعُب ا الصِّــَراطَ اْه
ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا )٦(الُْمْسَتِقيَم
  الفاحتة })٧(الضَّالَِّني

اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َولَا َنْوٌم لَـُه َمـا ِفـي    {
ي الْأَْرضِ َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِلَّا بِإِذْنِِه َيْعلَُم َما السََّماَواِت َوَما ِف

َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْمِه إِلَّا بَِما َشاَء َوِسَع 
َعِلـيُّ  كُْرِسيُُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض َولَـا َيئُـوُدُه ِحفْظُُهَمـا َوُهـَو الْ    

  آية الكرسي من سورة البقرة } )٢٥٥(الَْعِظيُم
ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنْ ُتْبُدوا َما ِفي أَنفُِسكُْم أَْو  {

ُتْخفُوُه ُيَحاِسْبكُْم بِِه اللَُّه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَى 
آَمَن الرَُّسولُ بَِما أُنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ )٢٨٤(ْيٍء قَِديٌركُلِّ َش
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كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسـِلِه  
لَا ُيكَلِّـُف  )٢٨٥(َمِصُريَوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك الْ

اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسـَبْت َربََّنـا لَـا    
ُتَؤاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَْو أَْخطَأَْنا َربََّنا َولَا َتْحِملْ َعلَْيَنا إِْصًرا كََما َحَملَْتـُه  

بََّنا َولَا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعـُف َعنَّـا   َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َر
َواغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْولَاَنا فَانُصـْرَنا َعلَـى الْقَـْومِ الْكَـاِفرِيَن     

  خواتيم سورة البقرة})٢٨٦(لََبْت
إِنْ َيْمَسْسَك بَِخْيـرٍ  َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَُه إِلَّا ُهَو َو{

  األنعام })١٧(فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
  التوبة} )١٤(َوَيْشِف ُصُدوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني{
َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما ِفي الصُُّدورِ { 

   يونس })٥٧(َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني
َوُنَنزِّلُ ِمْن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َولَا َيزِيُد الظَّاِلِمَني { 

  اإلسراء })٨٢(إِلَّا َخَساًرا
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 })٣٩(َولَْولَا إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّـِه  {
   الكهف

  الشعراء} )٨٠(ُت فَُهَو َيْشِفينِيَوإِذَا َمرِْض{
   فصلت} )٤٤(قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشفَاٌء {
َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَُروا لَُيْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا َسـِمُعوا الـذِّكَْر   {

   القلم })٥٢(ِمَنيَوَما ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللَْعالَ)٥١(َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ
َولَْم َيكُْن لَُه )٣(لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد)٢(اللَُّه الصََّمُد)١(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد {

  الصمد })٤(كُفًُوا أََحٌد
َوِمْن َشـرِّ غَاِسـقٍ إِذَا   )٢(ِمْن َشرِّ َما َخلََق)١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ{

َوِمـْن َشـرِّ َحاِسـٍد إِذَا    )٤(ثَاِت ِفي الُْعقَـدِ َوِمْن َشرِّ النَّفَّا)٣(َوقََب
  الفلق} )٥(َحَسَد

ِمـْن َشـرِّ   )٣(إِلَِه النَّـاسِ )٢(َمِلِك النَّاسِ)١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ{
ِمْن الْجِنَّـِة  )٥(الَِّذي ُيَوْسوُِس ِفي ُصُدورِ النَّاسِ)٤(الَْوْسَواسِ الَْخنَّاسِ

  الناس})٦(َوالنَّاسِ
  التعوذات النبويةمن ثار اإلكو
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  ١٣٧}أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق  {:حنو 
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياورهن بر وال فاجر ، {: وحنو 

من شر ما خلق وذرأ وبرأ ، ومن شر ما يرتل من السماء ، ومن شر 
ما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرأ يف األرض ، ومن شر ما خيرج منها ، 
ومن شر فنت الليل ، والنهار ، ومن شر طوارق الليل إال طارقاً 

  ١٣٨}يطرق خبري يا رمحن 
أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه ، ومن شر عباده {: ومنها 

  ١٣٩}، ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون 
أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كـل  {: وحنو 

  ١٤٠}عني المة 

                                 
  ١٧/٣٤مسلم  ١٣٧

  
 ٢٤١٣مشكاة املصابيح صححه يف  األلباين،  ٦/٨٠،  ٥/٥١مصنف أبو شيبة ،  ٣/٤١٩املسند ١٣٨

  ١٦٠٢ صحيح الترغيبه يف حسن،  ٧٤ ح اجلامعصحي، 
 لغـريه  هحسـن  األلباين،  ٦٦٩٦صحح إسناده أمحد شاكر ،  ٣٥٢٨الترمذي ، ٢/١٨١املسند  ١٣٩

  ٢٧٩٣ صحيح الترمذي،  ١٦٠١صحيح الترغيب
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والعوذ ، عرف مقدار منفعتها ، وشدة  هذه الدعوات ومن جرب
احلاجة إليها ، وهي متنع وصول أثر العائن ، وتدفعه بعد وصوله 
حبسب قوة إميان قائلها ، وقوة نفسه ، واستعداده ، وقوة توكله 

  ١٤١ بقوة ضاربهوثبات قلبه ، فإا سالح ، والسالح 
@kÜİm@ÝçµÈÛa@òîÓŠ@kÜİm@å¿ë@@ @

  نيب صلى اهللا عليه وسلمأن العن عائشة 
  ١٤٢}أمر أن يسترقى من العني{

  أو يرقي هو نفسه أي يطلب الرقية ممن يعرف الرقى بسبب العني
µÈÛa@†Š@òîÓŠ@‹×ˆ@ @

بسم اهللا ، حبس حابس ، وحجـر  أن يقول من الرقى اليت ترد العني 
يابس ، وشهاب قابس ، رددت عني العائن عليه ، وعلى أحب الناس 

                                                                           
وـذا  ، ٢٠٦٠ الترمذي،  ١٦٨٣صحيح الترمذيبلفظ عام  للرواية اليت صححها األلباين يف  ١٤٠

   ٤٣٩األلباين يف الروض اللفظ العام صححها 
  

   ١٦٨/ ٤الزاد   ١٤١
  ٥٧٣٨البخاري  ١٤٢
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ثُمَّ اْرجِْع الَْبَصَر كَـرََّتْينِ  )٣(الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن فُطُورٍ فَاْرجِْعإليه ، 
   امللك }) ٤(َينقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسٌري

عبس  ولويق به سلتمنه ويغ ىسقييقال على ماء يف إيناء نظيف وأو 
  يهعابس شهاب قابس ردت العني من املعني اليه وإىل أحب الناس عل

 }) ٤(اْرجِْع الَْبَصَر كَرََّتْينِ َينقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصُر َخاِسئًا َوُهَو َحِسـريٌ { 
   ١٤٣امللك

bèi‹“îÛ@æìîÈàÜÛ@æe‹ÔÛa@åß@pbíŁa@òibn×@ @
وآيـة   ،واإلخالص واملعوذتني  الفاحتة اآليات من القرآن ، تكتبأو 

ظيـف  ن إناءالكرسي ، واآليتيـن األخريتيـن من سورة البقرة يف 
  ١٤٤ به سلتيشرب منه ويغويغسلها باملاء مث 

                                 
 ، وعزاها البـن عسـاكر    ٥٢٢/ ٤املناوي  ، الرقية مع إختالف بعض األلفاظ    ٤/١٧٤الزاد ١٤٣

  شفاء العني الصائبة يف وعزاه للديلمي عن أنس رفعه ١٠٠/ ٢كشف اخلفاء 
الزاد عن ابن غباس وأمحد جماهد وأبو قالبة  يف  كتابة األيات وغسلها باملاء وشرا نقله ابن القيم ١٤٤
   ١٩/٦٤وابن تيمبة  ٤/١٧٠
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 السور واآليات السـابقة أو يزيـد معهـا    يعوذ يف املاء أي يقرأأو 
، ا بالشرب وصب الباقي عليه وينفث يف املاء مث يعاجل  اتذيالتعو
  وإذا 

  ١٤٥ كانت القراءة يف ماء زمزم كان أكمل إن تيسر أو ماء السماء
@Éß@ÝßbÈnÛa@ïÇaë†òib–⁄a iµÈÛb@ @

 فإذا،  بالعني النعم اليت ينعم اهللا ا على عبادهاإلصابة ن من دواعي إ
أو  أشـكاهلم وام أو حسنت ازدادت ثرنعم اهللا علـى خلقـه وأ

  أعطوا 
   آتاهم اهللا من فضله ما الناس على من سدوامبا ال يعطى غريهم ُح

ا يردها ستر حماسن من خياف عليه العني مباالحتراز و: لذا من الوقاية 
ن عثمان رضي اهللا عنه رأى صبياً مليحاً ، فقال دمسوا نونته أل ،عنه 
  ١٤٧، لئال تصيبه العني ١٤٦

                                 
  الروضة الندية ١٤٥
  سودوا ذلك املوضع من ذقنه ، لريد العني: أمحد بن حيىي أراد  عنقال اخلطايب يف  غريب احلديث   ١٤٦
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كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم يعـوذ   فقد ، ولذا ُتحصن األوالد 
بكلمات اهللا التامة من كـل  ا أعيذكم { فيقول  احلسـن واحلسني

  ١٤٨}المة شيطان وهامة ، ومن كـل عيـن

                                                                           
شبة اليت تكون اخل( أمر باجلماجم  عليه وسلمأن النيب صلى اهللا {روي عن علي بن أيب طالب أنه قال 

ذكره } أن تنصب أي تنصب يف الزروع قيل من أجل ماذا قال من أجل العني) يف رأسها سكة احلرث 
  املناوي 

  ولعل هذا من باب جذب النظر فتنصب فيه شحنة العني املعجبة أو احلاسدة قبل أن تعاين النعم 
: يقولون للحاسد إذا نظر إليهم  وهم بعض العامةوما بفعل  وهناك فرق بني أخذ احلذر ذا األسلوب

هذا غلط بني إذ املراد باخلمس هي آيات سـورة  واخلمسة ،  باألصابعاخلمس على عينيك ، ويشريون 
 آياتالفلق إذ كلها مخس 

نونته أي سودوا  مث قال يف تفسريه ومعىن دمسوا  ١٣/١١٦البغوي يف كتاب  شرح السنة  هذكر ١٤٧
   ن يف ذقن الصيب الصغرينونته ، والنونة النقرة اليت تكو

   ١٦٨٣صحيح الترمذيصححه يف  األلباين ، ٢٠٦٠ الترمذي ١٤٨
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  ١٤٩}سحاقإمساعيل وإم كان يعوذ ما براهيإ {و
فيكـون   ، ومما يقي أيضاً من العني اإلمساك عن الكالم يف الوصف

  ١٥٠ على وجه ال كلفة فيه وال مبالغة
اللتزام باألذكـار  وا، القيام جبميع الواجبات وترك مجيع احملرمات و

صـلى اهللا  النيب  ، وهو كل ما كان يفعله النبوية الصباحية واملسائية
 ، وكل ذلك متوفر بني يدي املسلمني ىل منامهإمن قيامه  وسلم عليه
حصـن املسلــم   ك احملفظة أو اجليب وضع يفت ةصغري اتكتيبيف 

 امع فيهُج يت، وال خرياكل من قدمها اهللا  ىجزواملطويات الصغرية 
 ، أذكار سيد األنام صلى اهللا عليه وسلممن  كـل ما حيتاجه املسلم

أن يقـتين   الإ هأطاع رسولو أسلم قلبـه هللالذي وال غىن للمسلم 
هذه األذكـار الصحيحة  ا مجعت فيهيتال ات أو املطوياتهذا الكتيب

  الثابتة 

                                 
    ٢٨٤١ة صحيح ابن ماج صححه يف  األلباين،  ٢١١٢أمحد شاكر صحح إسناده  ١٤٩
  ٤١ذكر وتذكري ص ١٥٠
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بـل  ، مما يقي املسلم من شر العني عدم االهتمام باإلصابة بـالعني  و
ومن يتوكـل   ،  يتوكل على اهللا وال يتوقع حصول ذلك ما أ مكن

  على اهللا فهو حسبه  

  الحاسد والمحسود والعائن والمعيونعالج 

 

  

אאא
א 

  بعشرة أسباب  هؤالء عن املتعرض ألذاهميندفع شر 
þa@ kjÛaÞë@@ Z@éi@ å—znÛaë@ ê‹’@ åß@bi@ ˆìÈnÛa
õìvÜÛaë@éîÛg@ @

قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ ٱلْفَلَقِ  ِمن َشرِّ َما َخلََق  {بقول اهللا تعاىل وهو املقصود 
ـِٰت ِفى ٱلُْعقَِد  َوِمن َشرِّ َوِمن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا  ـٰثَ َوقََب  َوِمن َشرِّ ٱلنَّفَّ

  الفلق }َحاِسٍد إِذَا َحَسَد 
واهللا تعاىل مسيع الستعاذته عليم مبا يستعيذ منه ، فإنه يستعيذ به مـن  

  عدو يعلم أن اهللا يراه ، ويعلم كيده وشره  
  يقبل بقلبه على الدعاء أن املستعيذ  وعلى 

@ïãbrÛa@kjÛa@Z@éîèãë@ê‹ßc@‡äÇ@éÄÐyë@a@ôìÔm@ @
  :فمن اتقى اهللا توىل اهللا حفظه ومل يكله إىل غريه قال تعاىل 

  آل عمران }) ١٢٠(َوإِنْ َتْصبُِروا َوَتتَّقُوا لَا َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئًا  {
  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  لعبد اهللا بن عباس 
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  ١٥١}جتده جتاهك  احفظ اهللا ، احفظ اهللا حيفظك {
ومن كـان اهللا  ، فمن حفظ اهللا حفظه اهللا ووجده أمامه أينما توجه 

  حافظه وأمامه فممن خياف وملن حيذر 
@sÛbrÛa@kjÛa@Zêë‡Ç@óÜÇ@—Ûa@ @

ال يشكوه وال حيدث نفسه بأذاه أصالً فما نصره علـى حاسـده   ف 
ـ ، وعدوه مبثل الصرب عليه  وة فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جنداً وق
ما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة مـن  ألنه  ،  للمبغي عليه احملسود

  البغي 
@Éia‹Ûa@kjÛa@Za@óÜÇ@Ý×ìnÛa@ @

والتوكل من أقوى األسباب اليت  ،فمن يتوكل على اهللا فهو حسبه  
يدفع ا العبد ما ال يطيق من أذى اخللق وظلمهم وعدوام وهو من 

ه أي كافيه ، ومن كـان اهللا  أقوى األسباب يف ذلك ، فإن اهللا حسب
كافيه وواقيه فال مطمع فيه لعدوه وال يضره إال أذى ال بد منه كاحلر 

                                 
   ٢٠٤٣ صحيح الترمذي  صححه األلباين يف،  ٣٠٩/ ٢الترمذي  ١٥١
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والربد واجلوع والعطش ، وأما أن يضره مبا يبلغ منه مراده فال يكون 
وهـو يف  ، وفرق بني األذى الذي هو يف الظاهر إيـذاء لـه    ،أبداً 

رر الذي يتشفى به منه احلقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه ، وبني الض
واألرض  تالسـماوا ، فلو توكل العبد على اهللا حق توكله وكادته 

  ومن فيهن جلعل له خمرجاً من ذلك وكفاه 
@ßb©a@kjÛa@Z@‹ØÐÛaë@éi@ÞbÌn’üa@åß@kÜÔÛa@Îa‹Ï

@éîÏ@ @
أن يقصد أن ميحوه من باله كلما خطر له فال يلتفت إليه ، وال خيافه 

وهذا من أنفع األدوية وأقوى األسـباب   ،فيه وال ميأل قلبه بالفكر 
املعينة على اندفاع شره ، فإذا خطر بباله بادر إىل حمو ذلك اخلـاطر  

بقى احلاسد الباغي يأكل بعضه و ، واالشتغال مبا هو أنفع له وأوىل به
فإن احلسد كالنار ، فإذا مل جتد ما تأكله أكل بعضها بعضـاً    ،بعضاً 

 يلقاه إال أصحاب النفوس الشريفة واهلمم وهذا باب عظيم النفع ال
نه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه ، فإلية ، االع

لروحه مـن ذلـك ، وال    اًملشد أوتعلق روحه به ، وال يرى شيئاً أ
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يصدق ذا إال النفوس املطمئنة الوادعة اللينة اليت رضيت بوكالة اهللا 
ن انتصارها هي لنفسها فوثقت باهللا هلا ، وعلمت أن نصره هلا خري م

، وسكنت إليه ، واطمأنت به وعلمت أن ضمانه حق ووعده صدق 
وإنه ال أوىف بعهده من اهللا ، وال أصدق منه قيالً فعلمت أن نصره هلا 
أقوى وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها ، أو نصـر  

  خملوق مثلها هلا 
@‘†bÛa@kjÛa@ZÜÇ@ÞbjÓ⁄a@ìçëéÛ@™ý‚⁄aë@a@ó@ @

  وجعل حمبته وترضيه واإلنابة إليه يف حمل خواطر نفسه 
فَبِِعزَِّتـَك لَـأُغْوَِينَُّهْم    {قال تعاىل حكاية عن عدوه إبليس أنه قـال  

   ص }) ٨٣(إِلَّا ِعَباَدَك ِمْنُهْم الُْمْخلَِصَني)٨٢(أَْجَمِعَني
     احلجر }) ٤٢(ُسلْطَانٌ  إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم {قال تعاىل 

إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ َعلَـى الَّـِذيَن آَمُنـوا َوَعلَـى َربِّهِـْم       {وقال 
إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنـُه َوالَّـِذيَن ُهـْم بِـِه     )٩٩(َيَتَوكَّلُونَ
م سالالوقال يف حق الصديق يوسف عليه  النحل }) ١٠٠(ُمْشرِكُونَ

كَذَِلَك ِلَنْصرَِف َعْنُه السُّـوَء َوالْفَْحَشـاَء إِنَّـُه ِمـْن ِعَباِدَنـا      { : 
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، احلصن  فما أعظم سعادة من دخل هذا  يوسف }) ٢٤(الُْمْخلَِصَني
لقد آوى إىل حصن ال خوف على من حتصن به ، وال ضيعة على من 

ـ  {آوى إليه ، وال مطمع للعدو يف الدنو إليه منه  لُ اللَّـِه  ذَِلَك فَْض
  اجلمعة })٤(ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظيمِ

@ÉibÛa@kjÛa@Zlìã‰Ûa@åß@a@¶g@òiìnÛa@‡í‹¤@ @
اليت سلطت عليه أعداءه ، فـإن اهللا  على العبد التوبة من الذنوب  

يكُْم َوَيْعفُو َعْن َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبْت أَْيِد{ تعاىل يقول 
وقال خلري اخللق وهم أصحاب نبيـه دونـه    الشورى }  )٣٠(كَِثريٍ

أََولَمَّا أََصاَبْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَْد أََصْبُتْم ِمثْلَْيَها قُلُْتْم  {:صلى اهللا عليه وسلم 
فما سـلط    آل عمران}) ١٦٥(أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم 

من يؤذيه إال بذنب يعلمه ، أو ال يعلمه وما ال يعلمه العبد  على العبد
من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها وما ينساه مما علمه وعمله أضـعاف  

  : ويف الدعاء املشهور  ،ما يذكره 
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اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم  {
{١٥٢   

 يعلمه أضعاف أضعاف مـا  فما حيتاج العبد إىل االستغفار منه مما ال
  إال بذنب  يعلمه فما سلط عليه مؤٍذ

فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له 
من التوبة النصوح ، وعالمة سعادته أن يعكس فكره ونظره علـى  
نفسه وذنوبه وعيوبه فيشتغل ا وبإصالحها وبالتوبة منها فال يبقـى  

به بل يتوىل هو التوبة وإصالح عيوبـه واهللا   فيه فراغ لتدبر ما نزل
  يتوىل نصرته وحفظه والدفع عنه 

@åßbrÛa@kjÛa@Z@éäØßc@bß@æby⁄aë@òÓ‡—Ûa@ @
فما ، فإن لذلك تأثرياً عجيباً يف دفع البالء ودفع العني وشر احلاسد 
وإن  ،يكاد العني واحلسد واألذى يتسلط علـى حمسـن متصـدق    

                                 
صححه األلبـاين  ،  ١/٦٠أبو يعلى ،  ١/٢٥٠املفرد البخاري يف األدب ،  ٥٥١ صحيح األدب ١٥٢
  ٣٧٣١ صحيح اجلامع يف
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 ،الً فيه باللطف واملعونـة والتأييـد   أصابه شيء من ذلك كان معام
  وكانت له فيه العاقبة احلميدة 

نة واقيـة  فاحملسن املتصدق يف خفارة إحسانه وصدقته عليه من اهللا ُج
وحصن حصني ، فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سبباً لزواهلا 

ومن أقوى األسباب حسد احلاسد والعائن فإنه ال يفتر وال يين وال  ،
فحينئذ يربد أنينه وتنطفـي   ،لبه حىت تزول النعمة عن احملسود يربد ق
فما حرس العبد نعمة اهللا عليه مبثل شكرها وال عرضها للزوال  ،ناره 

مبثل العمل فيها مبعاصي اهللا وهو كفران النعمة وهو باب إىل كفران 
فاحملسن املتصدق يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهـو  . املنعم 

  فراشه نائم على 
@ÉbnÛa@kjÛaZ@‡b¨a@¶g@æby⁄a@ @

وهو من أصعب األسباب على النفس وأشقها عليها ، وال يوفق له  
إال من عظم حظه من اهللا وهو طفي نار احلاسد والبـاغي واملـؤذي   

فكلما ازداد أذى وشراً وبغياً وحسداً ازددت إليـه   ،باإلحسان إليه 
َولَـا َتْسـَتوِي    {ز وجـل  ل عاإحساناً ، وله نصيحة وعليه شفقة ق
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الَْحَسَنةُ َولَا السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي َبْيَنـَك َوَبْيَنـُه   
َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَهـا  )٣٤(َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوِلي َحِميٌم

ُخذْ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوأَْعرِْض  {لت فص}) ٣٥(إِلَّا ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ
َوإِمَّا َيرتَغَنََّك ِمْن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه )١٩٩(َعْن الَْجاِهِلَني
أُْولَِئَك ُيْؤَتْونَ أَْجَرُهْم َمرََّتْينِ  {وقال  األعراف }) ٢٠٠(َسِميٌع َعِليٌم

 }) ٥٤(َرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُينِفقُونَبَِما َصَبُروا َوَيْد
وتأمل حال النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي حكى عنه نبينا  القصص

صلى اهللا عليه وسلم أنه ضربه قومه حىت أدموه ، فجعل يسلت الدم 
  عنه ويقول 

  ١٥٣}اللهم اغفر لقومي فإم ال يعلمون  {
قابل ا إساءم العظيمة ، ذه الكلمات من اإلحسان كيف مجع يف ه

أحدها عفوه عنهم والثاين استغفاره هلم والثالث اعتذاره عنهم  ،إليه 

                                 
   ١٢/٣٦١مسلم ،   ٣٤٧٧البخاري    ١٥٣
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اغفر لقومي {بأم ال يعلمون الرابع استعطافه هلم بإضافتهم إليه فقال
{   
أن معرفـة   ،الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به و

ك وبني اهللا ختاف عواقبها وترجـوه أن يعفـو عنـها    لك ذنوباً بين
ومع هذا ال يقتصر على جمرد العفو واملساحمة حىت ينعم  ،ويغفرها لك

عليك ويكرمك وجيلب إليك من املنافع واإلحسان فوق ما تؤمله ، 
فمـا أوالك   ،سـاءتك  إفإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به 

ساءم ليعاملـك اهللا هـذه   إوأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به 
فإن اجلزاء من جنس العمل فكما تعمـل مـع النـاس يف     ،املعاملة 

 ،فعل اهللا معك يف ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقـاً  يساءم يف حقك إ
وكما  ،فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن ، أو اترك فكما تدين تدان 

كـره  فمن تصور هذا املعىن وشغل به ف ،تفعل مع عباده يفعل معك 
  هان عليه اإلحسان إىل من أساء إليه 

@‹’bÈÛa@kjÛa@Z‡îyìnÛa@lbjþa@kjß@À@‹ØÐÛaë@ @
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وهو اجلامع لذلك كله وعليه مدار هذه األسباب وهو جتريد التوحيد 
َوإِنْ  { القائلوالترحل بالفكر يف األسباب إىل املسبب العزيز احلكيم 

  األنعام  } )١٧(ُه إِلَّا ُهَو َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَ
وقال النيب صلى  يونس } )١٠٧(َوإِنْ ُيرِْدَك بَِخْيرٍ فَلَا َرادَّ ِلفَْضِلِه  {

واعلـم أن   {اهللا عليه وسلم  لعبد اهللا بن عباس  رضي اهللا عنـهما  
األمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك مل ينفعوك إال بشيء كتبه اهللا لـك  

وك مل يضروك إال بشيء كتبه اهللا عليـك  ولو اجتمعوا على أن يضر
{١٥٤  
  
  

وكـان   ،فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه 
اهللا باملخافـة  العبد فرد فإذا أ ،عدوه أهون عليه من أن خيافه مع اهللا 

واشتغاله به وفكره  غريهج من قلبه اهتمامه بوخرَّ،  غريه مناهللا أمنه 

                                 
    ٢٠٤٣ صحيح الترمذي  صححه األلباين يف،  ٣٠٩/ ٢الترمذي  ١٥٤
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 ،شية وإنابة وتوكالً واشتغاالً به عن غـريه  وجترد هللا حمبة وخ ، فيه
فإن اهللا يدافع عن الذين آمنوا فـإن   ،واهللا يتوىل حفظه والدفع عنه 

كان مؤمناً فاهللا يدافع عنه وال بد وحبسب إميانه يكون دفاع اهللا عنه 
زج لـه  ُم، زج فإن كمل إميانه كان دفع اهللا عنه أمت دفع ، وإن َم ،

 له مرة ومرة كما قال بعض السلف من أقبل وإن كان مرة ومرة فاهللا
على اهللا بكليته أقبل اهللا عليه مجلة ، ومن أعرض عـن اهللا بكليتـه   

 ،لـه مـرة ومـرة     أعرض اهللا عنه مجلة ، ومن كان مرة ومرة فاهللا
فالتوحيد حصن اهللا األعظم الذي من دخله كان من اآلمـنني قـال   

مـن مل خيـف اهللا   من خاف اهللا خافه كل شيء ، و ،بعض السلف 
  أخافه من كل شيء 

فهذه عشرة أسباب يندفع ا شر احلاسد والعائن والساحر وليس     
غري  خافومن ، عليه واخلوف منه له أنفع من التوجه إىل اهللا وإقباله 

، وكل إليه وخذل من جهته فمن خاف شيئاً غري اهللا سلط عليه  اهللا
بل يكون خوفه منه وحده وال غريه ،  اهللا خياف مع ى العبد أاللفع، 

بل يرجوه وحده فال يعلق قلبه بغريه ، وال يسـتغيث   ،يرجو سواه 
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بسواه ، وال يرجو إال إياه ، ومىت علق قلبه بغريه ورجاه خذل مـن  
 هذه سنة اهللا يف خلقه ولن جتد لسنة اهللا تبـديالً  ،جهته وحرم خريه 

١٥٥  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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