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الشفاء من احلسد
( )1متهيد

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني أما بعد:

ٍ
ّ
رض به احلاسد واملحسود ،ويتعدّ ى
دوي وبالء
فإن احلسد داء ّ
مسترش ُي ّ
أثره إىل األمم والديار والثامر واألعامل؛ فكم من قرية كانت عامرة ذات
خريات وافرة ونعم حارضة تركها احلسدُ بالقع بعد زين ،وأثر ًا بعد عني،
ٍ
عوقه عن كثري من
وكم من
رشه ما ّ
رجل استهان بشأن احلسد فأصابه من ّ
آماله وثمرات أعامله ،وأوقعه يف آفات وحمن.

وللحسد أحكام كثرية يف رشيعة اإلسالم تتع ّلق باحلاسد واملحسود وبام
رش احلسد ،وهتدى به إىل سبيل السالمة
حُيسد عليه واأل ّمة عامة لتتو ّقى ّ
والتحرز من خطره.
منه،
ّ
ولو مل يكن من دالئل خطره إال أمر اهلل تعاىل نب ّيه صلىّ اهلل عليه وسلم
رش احلاسد لكان كافيا ّ
لب أن
لكل ذي ّ
وأ ّمته من بعده باالستعاذة به من ّ
يعلم ّ
الرش ما يوجب االستعاذة باهلل منه واالجتهاد يف النجاة
أن فيه من ّ
منه.
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عيل بإعداد دورة علمية يف عالج احلسد ،وبيان حقيقته
وقد م ّن اهلل ّ
وأنواعه وأسبابه وآثاره وأحكامه وكيف يكون التحصن منه ودفع رشه
ورفعه ،وكيف يتعاىف منه احلاسد واملحسود.

وكان املقصدَ من تلك الدورة العلمية التف ّق ُه يف هذا الباب بام ّ
دل عليه
الكتاب الكريم والسنة النبوية املطهرة ،واالستفاد ُة من خالصة أقوال
عم به البالء ،واختلف الناس يف أصل
العلامء يف هذا الباب املهم الذي ّ
تصور حقيقته وآثاره وطرق عالجه اختالف ًا كثري ًا.
ّ
مطولة،
وكان احلديث يف تلك الدورة منتظ ًام يف رسائل خمترصة غري ّ
حرصت فيها عىل التفصيل والتأصيل من غري تطويل وال إخالل ،نصح ًا
احلسد.
املهم معرفته يف شأن َ
لنفيس وإخواين بذكر ما أحسب أنه من ّ

ثم ُح ّبب إ ّيل أن أمجع تلك الرسائل يف كتاب رجاء أن يسهل تداوهلا،
ّ
وينترش االنتفاع هبا ،وأسأل اهلل تعاىل بمنّه وكرمه العفو والقبول ،وأن
يوزعنا شكر نعمته ،ويو ّفقنا حلسن عبادته ،وأن يلهمنا رشدنا ويقينا
رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا إنه سميع عليم.

الشفاء من احلسد

7

( )2عالج احل�سد معريف و�سلوكي

بالء احلسد من البالء العام ،وقد أمر اهلل نب ّيه صىل اهلل عليه وسلم
رشهّ ،
ورشهم ،ويف هذا دليل
وحذره من كيد احلاسدين ّ
باالستعاذة به من ّ
عىل أن للحسد رشور ًا جيب علينا أن نتو ّقاها ،وأن ندفعها عن أنفسنا بام ب ّينه
اهلل من األسباب املرشوعة يف كتابه وعىل لسان رسوله صىل اهلل عليه وسلم.
مهمني:
واحلسد كغريه من األمراض والعلل عالجه قائم عىل أصلني ّ

األصل األول :املعرفةّ ،
فإن املعرفة بالعلة وأنواعها وطرق عالجها،
مهمة جد ًا للسالمة من األخطاء الناجتة عن اجلهل بكل ذلك؛ واملعرفة
ّ
نصف العالج كام يقال.
وقد صدقوا ،فإن من أراد أن يسافر من مدينة ألخرى ،وهو ال يعرف
تلمس الطريق الصحيح ،وجتريب عدة
الطريق أضاع وقته يف حماولة ّ
جيرهبا خماطر وآفات ،وأ ّما صاحب
طرق ،وقد يكون يف بعض الطرق التي ّ
املعرفة الصحيحة بالطريق وأحواله فإنّه يسلم من آفات كثرية تعرض ملن
جيهل الطريق.

واملقصود ّ
أن املعرفة الصحيحة جتنّب صاحبها مفاسد كثرية وتفيده
بأقرص الطرق وأيرسها لعالج حالته.
واألصل الثاين :العالج السلوكي ،وهو هنا اتّباع اهلدى النبوي يف عالج
رشه ،والتحصن منه قبل وقوعه ،ويف ّ
كل ذلك جاء اهلدى
احلسد ودفع ّ
الصحيح من الكتاب والسنة فمن اتّبعه سلم ونجا ،وكانت له العاقبة
احلسنة بإذن اهلل تعاىل.
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(� )3أ�ضرار اجلهل بهدى ال�شريعة يف عالج احل�سد

يعرض صاحبه آلفات كثرية:
اجلهل هبدى الرشيعة يف عالج احلسد ّ

التخوف من احلسد ،وقد حتمله
 فمن الناس من تغلب عليه املبالغة يفّ
هذه املبالغة عىل سلوك طرق غري مرشوعة للوقاية من احلسد ،واستدفاع
رشه ،وهلذه املبالغة أرضارها النفسية واالجتامعية عىل املرء.
ّ
 ومن الناس من يغلب عليه عدم املباالة بشأن احلسد ،فيحمله ذلكعىل ترك األخذ بام أرشد اهلل إليه للوقاية من رش احلسد والتحصن منه،
ترض به يف كثري من أموره.
ّ
فيعرض نفسه ملخاطر وآفات قد ّ

 ومن أرضار اجلهل هبدى الرشيعة أن املرء قد يقبل من األخباريصح أن ُيقبل ،بل ما
رشه ما ال
ّ
والشائعات يف عالج احلسد واستدفاع ّ
هو واجب الر ّد؛ إما لرصيح النهي عنه وإن وجد له بعض الناس شيئ ًا
من النفع العاجل ،وإما ّ
ألن تلك الطرق ال نفع فيها أصالً ،وإنام هي من
مسه البالء حتى صار
حيل الشيطان وتالعبه ببعض الناس ،وال س ّيام من ّ
أي سبب ينجيه ،ويصدّ ق ّ
كل ما يلقى إليه ،طمع ًا يف اخلالص
يتلمس ّ
ّ
والنجاة.

يصح قبوله ،وما ال
واملؤمن ينبغي أن يكون لديه فرقان يم ّيز به بني ما
ّ
يصح ،وأن يكون لديه يقني ّ
بأن كل ما خالف هدى الرشيعة فلن يفيض به
إىل عاقبة حسنة ،وأن اخلري ّ
كل اخلري إنام هو يف اتّباع هدى اهلل جل وعال،
وهو تعاىل خالق النفس البرشية ،ومقدّ ر عللها وأعراضها ،وبيده شفاؤها،
وقد بينّ اهلدى ملن أراد اتّباعه.
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ولذلك كان عىل املؤمن أن جيمع بني اإليامن وتقوى اهلل؛ ومن مجع
بينهام حصل له هذا الفرقان الذي وعده اهلل به ،كام قال اهلل تعاىل﴿ :ﭼ

ﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ﴾ [األنفال.]٢٩ :

قال عبد الرمحن بن زيد( :فرقان يفرق يف قلوهبم بني احلق والباطل،
حتى يعرفوه وهيتدوا بذلك الفرقان) .رواه ابن جرير.

واإليامن هو أصل العالج املعريف ،والتقوى هي أصل العالج السلوكي.
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( )4املراد باحلا�سد يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ﴾

يف املراد باحلاسد يف هذه اآلية أقوال:

القول األول :املراد ُّ
كل حاسد ،وهذا مفهوم قول قتادة وعطاء
اخلراساين ،ونص عليه ابن جرير.
ِ
النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يستعيذ من رش كل
قال ابن جريرُ ( :أم َر ّ
حاسد إذا حسد).
وهذا هو الصواب إن شاء اهلل ،وقد قال به مجهور املفرسين.

القول الثاين :املراد باحلاسد هنا اليهود ،وهذا قول عبد الرمحن بن زيد
ومقاتل بن سليامن ،واختاره البغوي يف تفسريه ،وأما يف رشح السنة فاختار
القول األول.

القول الثالث :املراد به لبيد بن األعصم ،ألنه هو الذي سحر النبي صىل
اهلل عليه وسلم حسد ًا وبغي ًا ،وهذا قول الفراء ،وذكره بعض املفرسين
بعده.

والقول األول هو األوىل بالصواب؛ فقوله تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ﴾؛ ﴿ﭼ﴾ هنا نكرة ،والتنكري فيه إلرادة العموم ،أي:
ٍ
حاسد.
ومن رش كل
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( )5معنى احل�سد وبيان �أنواعه

احلاسد هو الذي يتمنّى زوال النعمة عن املحسود أو دوام البالء عليه؛
فيحسده عىل النعمة احلادثة أو حيسده عىل النعمة التي حيتاجها ،وكل ذلك
من احلسد.
ولذلك فإن احلسد عىل نوعني:

أحدمها :متنّي زوال النعمة املوجودة.
والنوع اآلخر :متنّي دوام البالء.

قال ابن القيم يف صاحب هذا النوع من احلسد( :فهو يكره أن حيدث
حيب أن يبقى عىل حاله من جهله أو فقره أو ضعفه
اهلل لعبده نعمة ،بل ّ
أو شتات قلبه عن اهلل ،أو ق ّلة دينه ،فهو يتمنّى دوام ما هو فيه من نقص
وعيب) ا.هـ.
واحلسد َع ٌ
قلبي ،التفاق العلامء عىل أنه متنّي زوال النعمة عن
مل ّ
املحسود ،والتمنّي ٌ
عمل قلبي.
وبعضهم ينسبه إىل النفس ،فيقول احلسد من عمل النفس.

كام قال ال َّط ِر َّماح:

فبيت ِ
البيوت
قحطان خري
ابن
ْ
َ

عىل حس�د األنفس الكاش�حة

وال تعارض بني األمرين ألن القلب ال حياة له إال بالنفس التي هي
الروح ،والقلب امل ّيت ليس له عمل ،وإنام الذي حيسد قلب احلي ال قلب
احلي.
امل ّيت؛ فانبعاث احلسد هو من قلب احلاسد ّ
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( )6الفرق بني احل�سد والغبطة

أهل العلم فرقوا بني احلسد والغبطة يف تفسري قول النبي صىل اهلل عليه
وسلم« :ال حسد إال يف اثنتني :رجل آتاه اهلل ماالً فسلطه عىل هلكته يف
احلق ،ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقيض هبا ويع ّلمها» .متفق عليه من
حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه.
فهذا احلسد هو الغبطة وهو أن يتمنّى مثل النعمة التي أعطيها أخوه
املسلم من غري أن يتمنى زواهلا عنه.
قال ابن هبرية يف اإلفصاح( :الفرق بني احلسد والغبطة أن احلسد متني
زوال النعمة عن املحسود والغبطة متني مثلها مع بقائها عىل صاحبها).

وبوب البخاري يف صحيحه( :باب ال تقوم الساعة حتى ُيغبط أصحاب
ّ
القبور) وروى فيه حديث أيب الزناد ،عن األعرج ،عن أيب هريرة عن النبي
صىل اهلل عليه وسلم قال« :ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل
فيقول :يا ليتني مكانه».
وذلك من أجل شدّ ة البالء يف آخر الزمان ،وهذا احلديث من باب
اإلخبار الذي ال يقتيض مدح صاحبه ،واألول من باب اإلرشاد ليدفع
صاحبه إىل منافسة أهل اإلحسان واحلكمة.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :التحقيق أن احلسد هو البغض والكراهة
ملا يراه من حسن حال املحسود وهو نوعان :أحدمها كراهة للنعمة عليه
مطلقا فهذا هو احلسد املذموم ،وإذا أبغض ذلك فإنه يتأمل ويتأذى بوجود
ما يبغضه؛ فيكون ذلك مرضا يف قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن مل حيصل
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له نفع بزواهلا لكن نفعه بزوال األمل الذي كان يف نفسه…

والنوع الثاين :أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله
أو أفضل منه فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطة وقد سامه النبي صىل اهلل
عليه وسلم حسدا…
فإن قيل :إذ ًا مل سمي حسدا وإنام أحب أن ينعم اهلل عليه؟

قيل :مبدأ هذا احلب هو نظره إىل إنعامه عىل الغري وكراهته أن يفضل
عليه ،ولوال وجود ذلك الغري مل حيب ذلك؛ فلام كان مبدأ ذلك كراهته
أن يفضل عليه الغري كان حسدا ألنه كراهة تتبعها حمبة ،وأما من أحب
أن ينعم اهلل عليه مع عدم التفاته إىل أحوال الناس؛ فهذا ليس عنده من
احلسد يشء ،وهلذا يبتىل غالب الناس هبذا القسم الثاين ،وقد يسمى
املنافسة؛ فيتنافس االثنان يف األمر املحبوب املطلوب ،كالمها يطلب أن
يأخذه ،وذلك لكراهية أحدمها أن يتفضل عليه اآلخر ،كام يكره املستبقان
كل منهام أن يسبقه اآلخر ،والتنافس ليس مذموما مطلقا بل هو حممود يف
اخلري).
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لقوة النف�س احلا�سدة
( )7الغبطة م�صرف �شرعي ّ

قوة جعلها اهلل يف النفس البرشية من الغضب والشهوة واحلسد
كل ّ
واحلرص وغريها جعل اهلل هلا مرصف ًا رشعي ًا تبذل فيه؛ لئال يبقى يف القلب
قوة خمتزنة تدفع صاحبها إىل رصفها فيام حيرم عليه.
ّ
قال ابن القيم رمحه اهلل( :ملا سلطت عليه [أي :عىل املسلم] الشهوة
والغضب والشيطان أعني بجند من املالئكة ،وجعل له حمل من احلالل
ينفذ فيه شهواته ،وجعل بإزائه أعداء له ينفذ فيهم غضبه؛ فام ابتىل بصفة
من الصفات إال وجعل هلا مرصف ًا وحم ً
ال ينفذها فيه:

 فجعل لقوة احلسد فيه مرصف ًا وهو املنافسة يف فعل اخلري والغبطةعليه واملسابقة إليه.

 ولقوة الكرب مرصف ًا وهو التكرب عىل أعداء اهلل تعاىل وإهانتهم وقدقال النبي صىل اهلل عليه وسلم ملن رآه خيتال بني الصفني يف احلرب «إهنا
ملشية يبغضها اهلل إال يف هذا املوطن» وقد أمر اهلل سبحانه بالغلظة عىل
أعدائه.
 وجعل لقوة احلرص مرصفا وهو احلرص عىل ما ينفع كام قال النبيصىل اهلل عليه وسلم «احرص عىل ما ينفعك».
 -ولقوة الشهوة مرصف ًا وهو التزوج بأربع والترسي بام شاء.

 ولقوة حب املال مرصف ًا وهو إنفاقه يف مرضاته تعاىل والتزود منهملعاده؛ فمحبة املال عىل هذا الوجه ال تذم.
 -وملحبة اجلاه مرصف ًا وهو استعامله يف تنفيذ أوامره وإقامة دينه ونرص
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املظلوم وإغاثة امللهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء اهلل؛ فمحبة الرياسة
واجلاه عىل هذا الوجه عبادة.

 وجعل لقوة اللعب واللهو مرصف ًا وهو هلوه مع امرأته أو بقوسهوسهمه أو تأديبه فرسه وكل ما أعان عىل احلق.
 وجعل القوة التحيل واملكر فيه مرصف ًا وهو التحيل عىل عدوه وعدواهلل تعاىل بأنواع التحيل حتى يراغمه ويرده خاسئ ًا ،ويستعمل معه من
أنواع املكر ما يستعمله عدوه معه.
وهكذا مجيع القوى التي ركبت فيه جعل هلا مرصف ًا وقد ركبها اهلل فيه
ملصالح اقتضتها حكمته وال يطلب تعطيلها وإنام ترصف جمارهيا من حمل
إىل حمل ومن موضع إىل موضع ،ومن تأمل هذا املوضع وتفقه فيه علم
شدة احلاجة إليه وعظم االنتفاع به).
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(� )8أ�صل معنى احل�سد يف اللغة

مشتق من ال َق رْ ِ
ش؛ وذكروا
ذكر بعض علامء اللغة أن أصل لفظ احلسد
ٌّ
سمي ِح ْس ِدالً هلذا املعنى.
أن ال ُقراد ّ
ْشرِ
ِ ِ
قال ابن األعرايب (احل ْسد ُل :ال ُق َرا ُد) .قال( :ومنه ُأخذ ا َ
حل َسد ألنه َيق ُ
ال َق ْلب كام َي ْقرش ال ُقراد اجللد فيمتص دمه).
وهذا ذكره أبو منصور األزهري وغريه.

وقال البغوي يف رشح السنة( :احلسد يقرش القلب ،كام يقرش القراد
اجللد ،فيمص الدم) ا.هـ.

فكأن احلسد يلصق بقلب صاحبه كام يلصق القراد باجللد ،حتى يكاد
حل َرق
يفعل به كام يفعل القراد باجللد ،فيمتص دم صاحبه ويودعه من ا ُ
والضيق ما تضيق به حاله ويتنكّد به عيشه؛ فهذا وجه.
ووجه آخر أن احلاسد تتعلق نفسه بصاحب النعمة كتع ّلق ال ُقراد باجللد
فهو دائم التفكري فيه والتذكر له ،ونفسه هنمة رشهة تريد أن ُيسلب هذه
النعمة ،وأن تُستخرج من صاحبها ،كام َيستخرج ال ُقراد الدم ويمتصه.

الشفاء من احلسد

17

(� )9أنواع احلا�سدين

احلاسدون كثري ،وقد أخربنا اهلل بحسد بعضهم يف كتابه الكريمّ ،
وحذر
عباده املؤمنني من حسدهم وكيدهم ومن هؤالء احلاسدين:
 :1إبليس وذريته من الشياطني.

 :2ومنهم الكفار من اليهود والنصارى وغريهم :قال اهلل تعاىل﴿ :ﮎ

ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [البقرة.]١٠٩ :

وقال تعاىل ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ﴾ [البقرة.]١٠٥ :

وقال تعاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶ﴾ [آل عمران.]١٢٠ :

وقد روى البخاري يف األدب يف املفرد وإسحاق ابن راهوية من حديث
عائشة ريض اهلل عنها عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال« :ما حسدكم
اليهود عىل يشء ما حسدوكم عىل السالم والتأمني».
ويف رواية البن خزيمة« :إن اليهود قوم ُح ُسد وهم ال حيسدونا عىل
يشء كام حيسدونا عىل السالم وعىل آمني».

18

الشفاء من احلسد

 :3ومنهم املنافقون الذين حيسدون املؤمنني عىل ما يفتح اهلل هلم من
اخلري والربكة والقبول ،ويفرحون بام يصيبهم من املصائب واالبتالءات،
وقد قال اهلل تعاىل فيهم﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ﴾ [التوبة.]٥١ – ٥٠ :

احلسدة :السحرة ومن يأتيهم لطلب السحر ،وهؤالء من أشد
 :4ومن َ
الناس حسد ًا والعياذ باهلل ،وقلوهبم من أخبث القلوب وأشد ظلمة.

 :5ومن احلسدة بعض عصاة املسلمني ،واحلسد كبرية من كبائر
الذنوب ،وفيه نوع سوء ظ ّن باهلل وعدم رضا بقضاء اهلل وعطائه لعباده.
وبذلك تعلم أن احلسد منه حسد عام وحسد خاص.

فاحلسد العام :هو حسد الكفار للمؤمنني ،وحسد الشياطني لبني آدم،
وحسد املنافقني ،وحسد السحرة ،وهذا حسد عا ّم لكل مؤمن.

واحلسد اخلاص :هو احلسد الذي يكون عىل الشخص نفسه أو عىل
طائفة بخصوصها.
ُ
املستعيذ
وكال النوعني فيهام رش ُيستعاذ منه ،ولذلك ينبغي أن يستحرض
االستعاذة من احلسد كله عا ّمه وخاصه.

الشفاء من احلسد
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( )10ما هو �شر احلا�سد؟

رش احلاسد عىل نوعني:

النوع األول :رش نفسه ورش عينه ،قال قتادة يف تفسري قول اهلل تعاىل:
رش عينه ونفسه).
﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [الفلق ،]5 :قال( :من ّ

والفرق بني النفس والعني هنا أن العني :ما كان عن معاينة وحضور،
فيصيبه بعينه بإذن اهلل فيؤثر فيه ذلك.

والنفس :هي تع ّلق نفس احلاسد بالنعمة التي لدى املحسود فيؤثر فيها
ذلك بإذن اهلل.
والنوع الثاين :ما ينشأ عن احلسد من الكيد والبغي وقول السوء ،بل
ربام يصل األمر ببعض احلسدة إىل استعامل السحر والعياذ باهلل لإلرضار
باملحسود؛ فهذا كله من رش احلاسد.

وهذا الرش قد يكون يف َح ْجب ما ينفع املحسود ،وقد يكون يف َج ْلب ما
يرضه ،وكل ذلك من احلسد.
ّ
احلسدة إذا ُذ ِكر عنده من يراد نفعه بيشء اجتهد يف رصف
فبعض َ
ذلك النفع عنه حسد ًا وبغي ًا ،وهو قد ال يسعى يف األذية والنكاية املبارشة
وجلب الرضر ،لكنه ال يو ّد أن ينال هذا املحسود ما استحسنه من اخلري.

وبعض احلسدة جياوز هذا إىل إرادة اإلرضار واالجتهاد يف إيقاع األذى
بام يستطيع من الوسائل والعياذ باهلل.
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حل َّسا َد عىل درجات ومراتب يف
وأنت إذا تأملت هذا وجدت أن ا ُ
حسدهم.

واالستعاذة باهلل من رش احلاسد تشتمل عىل هذه األنواع كلها :من رش
نفسه وعينه ،ومن رش بغيه وكيده ،ومن رش سعيه يف رصف اخلري أو جلب
الرض.
وإذا كانت استعاذة العبد باهلل من رش احلاسد استعاذة صحيحة فإن
اهلل يعيذه ،وال بدّ  ،ألن اهلل قد أمر باالستعاذة به من رش احلاسد إذا حسد،
وهذا يتضمن وعده ّ
جل وعال باإلعاذة ،واهلل تعاىل ال يخُ لف امليعاد ،وإنام
يؤتى العبد من قبل نفسه ،ولذلك كان بعض السلف يقولون( :إنا ال
هم الدعاء).
هم اإلجابة ،وإنام نحمل ّ
نحمل ّ
نسأل اهلل تعاىل أن يعيذنا مجيع ًا من رشور أنفسنا ،ومن رشور أهل
احلسد.

قال ابن جرير( :أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يستعيذ من رش كل
حاسد إذا حسد؛ َف َعانَه أو َس َح َره ،أو َب َغاه ُسوء ًا).

الشفاء من احلسد
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( )11الرد على من �أنكر العني

اشتهر إنكار اإلصابة بالعني والنفس عن املعتزلة ومن تبعهم من
العقالنيني ،وكانوا يؤولون ما يقع من احلوادث بالعني بأنه توفيق أقدار،
ال أثر للعني فيها.
وللمعتزلة قوالن يف املراد برش احلاسد يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾:

القول األول :رش كيده وبغيه.

والقول الثاين :رش إثمه وسامجة حاله ورأيه ،وقبح ما أظهر من احلسد.

وهذان القوالن ذكرمها الزخمرشي يف تفسريه ،وسبب ذلك أن املعتزلة
ينكرون اإلصابة بالعني والنفس.
حق وهو جزء من املعنى املراد ،لكن ال ُيقرص عليه.
فقوهلم األول ّ

وأما قوهلم الثاين فإنا وإن كنا ال ننكر أن احلاسد آثم َّ
وأن عمله قبيح
وحا َله سمجة باحلسد إال أننا نرى أن هذا رش قارص عىل احلاسد ال يتعدّ ى
لغريه؛ واملناسب يف هذه احلال هو سؤال العافية مما ابتيل به ال االستعاذة
منه ،واآلية دلت عىل أن رش احلاسد متعدٍّ ِ
غري قارص.

وباحلس واملشاهدة،
واإلصابة بالعني والنفس ثابتة بالكتاب والسنة،
ّ
وإنكارها نوع من املكابرة؛ وقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يتعوذ من
ويعوذ غريه منها ،ويأمر باالسرتقاء منها ،ويأمر باالغتسال أيض ًا،
العنيّ ،
ليتعوذ من يشء ال حقيقة له وال أثر.
وما كان النبي صىل اهلل عليه وسلم ّ
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( )12حكم احل�سد

بالنص واإلمجاع ،فعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن
حمرم
ّ
احلسد ّ
اسدُ واَ ،والَ تَدَ ا َب ُروا،
النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال« :الَ َت َبا َغ ُضواَ ،والَ حَ َت َ
أخا ُه َف ْو َق
َوالَ َت َقا َط ُعواَ ،وكُونُوا ِع َبا َد اهللِ ْ
أن هَ ْي ُج َر َ
إخ َوان ًاَ ،والَ يحَ ِ ُّل ُلمِ ْسلِ ٍم ْ
ال ٍ
َث َ
ث» .رواه البخاري ومسلم ،وهلام من حديث أيب هريرة نحوه.
قال اإلمام مالك( :ال أحسب التدابر إال اإلعراض عن أخيك املسلم
فتدبر عنه بوجهك).
ويف مسند اإلمام أمحد ومصنف عبد الرزاق وجامع الرتمذي وغريها
من حديث الزبري بن العوام ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم« :دب إليكم داء األمم قبلكم ،احلسد والبغضاء ،والبغضاء
هي احلالقة ،ال أقول :حتلق الشعر ،ولكن حتلق الدين ،والذي نفس حممد
بيده ال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى حتابوا ،أفال أنبئكم بام
يث ّبت ذلك لكم ،أفشوا السالم بينكم».
ويف رواية« :أفال أنبئكم بيشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم
بينكم».

ويف سنن النسائي وصحيح ابن حبان وغريمها من حديث أيب هريرة
ريض اهلل عنه مرفوع ًا« :ال جيتمع يف جوف عبد اإليامن واحلسد».
اإليامن املنفي هنا :هو اإليامن الواجب ،وليس أصل اإليامن.

ويف النهي عن احلسد والتحذير أحاديث يف بعضها مقال كحديث:
«إياكم واحلسد فإن احلسد يأكل احلسنات كام تأكل النار احلطب» .رواه
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البخاري يف التاريخ الكبري وأبو داوود يف سننه.
قال البخاري :ال يصح.

وضعفه األلباين.

وحديث« :احلسد يطفئ نور احلسنات» .يف سنن أيب داوود ،وفيه
ضعف.
وما تقدم من األحاديث الصحيحة يف النهي عن احلسد والتحذير منه
فيه كفاية وغنية.
وقد نقل النووي إمجاع األمة عىل حتريم احلسد.
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( )13الأ�سباب التي حتمل على احل�سد

قال البيهقي يف شعب اإليامن( :احلاسد يعترب إحسان اهلل تعاىل إىل أخيه
املسلم إساءة إليه ،وهذا جهل منه ألن اإلحسان الواقع بمكان أخيه ال
يرضه شيئ ًا ،فإن ما عند اهلل واسع).
وقد تك ّلم بعض أهل العلم يف األسباب التي حتمل احلاسد عىل احلسد؛
فقال الشيخ عطية سامل( :احلامل عىل احلسد أصله أمران:
األول :ازدراء املحسود.

والثاين :إعجاب احلاسد بنفسه) ا.هـ.

ولذلك ينبغي للمسلم أن ال حيقر مسل ًام وال يزدريه وال يفخر عليه،
وليعلم أن لبعض الناس خبايا من األعامل الصاحلة قد ال يدركها كثري من
الناس ،وإن مل يكن ُيعرف عنهم كثرة عبادة وصالة ،وال كثرة علم وال
ذكاء؛ فإن األسباب التي يوفق اهلل تعاىل هبا عباده قد تكون خفية عىل كثري
من الناس.

فمن أبرص هذا حقيقة مل حيقر مسل ًام ومل يزدريه ،وبذلك يقيض عىل
نصف احلسد ،ويبقى عليه النصف اآلخر ،وهو اإلعجاب بنفسه واعتقاد
فضيلتها وأهنا تستحق أن تُكرم بام يرى أنه يليق هبا ،فيبتغي بذلك الرشف
عند عامة الناس أو عند أهل العلم والدين ،وإذا استؤثر عليه بيشء من
التكريم أو ك ُِّرم مكانه غريه انبعثت نار احلسد من قلبهِ ،
وكره ذلك جد ًا،
ومتنّى انتقال ذلك التكريم إليه وحرمانه من حيسده.
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فهذا ينبغي له أن ُيعالج قلبه ،ويعرف قدر نفسه ،وأن فضل اهلل تعاىل ال
ُيدرك بمعصية اهلل ،وإنام ُيطلب من اهلل بام هدى اهلل إليه.
فإذا ذهب عنه إعجابه بنفسه واعتقاده فضيلتها ومل حيتقر غريه ،مل حيسد
لذهاب دوافع احلسد وأسبابه التي تثريه وحتمل عليه.

لكن هذه الدرجة ال يبلغها إال من وفقه اهلل ،وكان بصري ًا بعيب نفسه
مشتغ ً
ال به عن عيوب الناس ،مقبال عىل ما ينفعه ويقربه من اهلل ،يعتقد أن
الفضل هلل وحده يؤتيه من يشاء.
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ذم احل�سد
(ّ )14

احلسد خلق ذميم ،وداء عضالُ ،يؤذي صاحبه و ُيرديه ،و ُيشقيه وال
يشفيه ،فهو يف عناء وبالء ،وحرسة ووحشةّ ،
يتعذب بام يرى من نعم اهلل
عىل غريه ،فيتمنّى زواهلا ،ويكره بقاءها ،فال هو شاكر لنعمة اهلل عليه ،وال
ٍ
راض بقضاء اهلل لذلك املن َعم عليه ،فحاله حال سوء ،وظنّه باهلل ظ ّن
هو
متعرض لسخطه ونقمته ،سا ٍع يف
سوء ،معرتض عىل قسمته وحكمتهّ ،
حرمان نفسه من فضل اهلل وسعته.
واحلسود ال يكون سليم القلب ،حتى يتوب من احلسد ويربأ منه،
ويرىض بقضاء اهلل وتدبريه؛ ّ
فإن احلسد مانع من متام االستسالم هلل،
واالنقياد حلكمه ،والرضا بقضائه ،وهو مانع من قبول النصيحة من
املحسود وبذهلا له إن احتاجها.

وكثري ًا ما يبتىل احلاسد بمن حسدَ ه؛ فإن هنى النفس عن هواها ،وريض
بام قسم اهلل له ولصاحبه كان من املتقني الناجني ،وأما إن أتبع نفسه هواها
ومحله حسده عىل البغي والعدوان ،أو متنّي زوال النعمة عن املحسود؛
ٍ
حيب املعتدين.
فهو ظامل معتد ،واهلل ال حيب الظاملني ،وال ّ
وأصل بالء احلسد ناتج عن جهل احلاسد بنفسه وبر ّبه ّ
جل وعال.

قال ابن القيم رمحه اهلل( :لو عرف ر َّبه بصفات الكامل ونعوت اجلالل
وعرف نفسه بالنقائص واآلفات مل يتكرب ،ومل يغضب هلا ،ومل حيسد أحدا
عىل ما أتاه اهلل؛ فإن احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة اهلل؛ فإنه يكره نعمة
اهلل عىل عبده ،وقد أحبها اهلل ،وأحب هو زواهلا عنه ،واهلل يكره ذلك؛ فهو
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مضاد هلل يف قضائه وقدره وحمبته وكراهته).

ّ
وتسخط ًا
واحلسد يورث صاحبه حرسة يف القلب ،وضيق ًا يف الصدر،
ربم ًا ،ور ّبام محله حسده عىل البغي والعدوان ،ويسء القول والعمل،
وت ّ
وربام رصفه عن شكر نعمة اهلل عليه؛ فيحرم بذلك من خري كثري وعد اهلل
وعرضه لبالء وفتنة وعذاب أليم ملخالفته أمر اهلل تعاىل ،وقد
به الشاكرينّ ،
قال اهلل تعاىل﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [النور.]٦٣ :

ٍ يِ
ِ
ص اللهَُّ هبا يف
قال ابن اجلوزي:
َ
(احلسدُ َأ َخ ُّس ال َّط َبائعِ ،و َأ َّو ُل َمعص َية ُع َ
ِ
األر ِ
قابيل َ
ضَ :ح َسدُ َ
هابيل).
السامءَ :ح ْسدُ
َ
إبليس آلد َم ،ويف ْ
وقال ابن جز ٍ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ثالث
نفسه
ي
(احلاس
741هـ):
(ت:
ي
ب
ل
ك
ال
يء
دُ
َ ُ َُ
ض َ
َ
ُّ
رُُّ
م رَض ٍ
ات:
َ َّ
ِ
الذنوب؛ َّ
احلسدَ حرا ٌم.
اكتساب
أحدُ ها:
ُ
ألن َ

الثاني ُة :سو ُء األ َد ِ
ب مع اهللِ تعاىلَّ ،
احلس ِد كراهي ُة إنعا ِم اهللِ
فإن حقيق َة َ
واعرتاض عىل اهللِ يف فِ ْع ِله.
عىل َع ْب ِده
ٌ
ِ
وغمه).
الثالث ُة :تألمُّ ُ َق ْلبِه من كَثرة همَِّ ه ّ
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( )15ف�ضل من ال يح�سد

قال اهلل تعاىل يف ثنائه عىل األنصار بصفة من الصفات التي أح ّبها اهلل
ّ
جل وعال فيهم﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ﴾ [احلرش.]٩ :

فهم ال جيدون يف صدورهم شيئ ًا من الغل واحلسد مما أويت املهاجرين،
بل حي ّبوهنم ويؤثروهنم عىل أنفسهم من صدقهم مع اهلل تعاىل ويقينهم
بفضله وثوابه ،وملح ّبتهم من هاجر إليهم من إخواهنم املسلمني.

قال أنس بن مالك ريض اهلل عنه( :بينام نحن جلوس عند رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم قال« :يطلع عليكم اآلن رجل من أهل اجلنة» فطلع
رجل من األنصار تنطف حليته ماء من وضوئه معلق نعليه يف يده الشامل،
فلام كان من الغد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :يطلع عليكم اآلن
رجل من أهل اجلنة» فطلع ذلك الرجل عىل مثل مرتبته األوىل ،فلام كان
من الغد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :يطلع عليكم اآلن رجل
من أهل اجلنة» فطلع ذلك الرجل عىل مثل مرتبته األوىل ،فلام قام رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم اتبعه عبد اهلل بن عمرو بن العايص فقال :إين
الحيت أيب فأقسمت أن ال أدخل عليه ثالث ليال ،فإن رأيت أن تؤويني
إليك حتى حتل يميني فعلت ،فقال :نعم ،قال أنس :فكان عبد اهلل بن
عمرو بن العايص حيدث أنه بات معه ليلة أو ثالث ليال ،فلم يره يقوم من
الليل بيشء ،غري أنه إذا انقلب عىل فراشه ذكر اهلل ،وكرب حتى يقوم لصالة
الفجر فيسبغ الوضوء ،قال عبد اهلل :غري أين ال أسمعه يقول إال خريا ،فلام
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مضت الثالث ليال كدت أحتقر عمله ،قلت :يا عبد اهلل ،إنه مل يكن بيني
وبني والدي غضب وال هجرة ،ولكني سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يقول لك ثالث مرات يف ثالث جمالس« :يطلع عليكم اآلن رجل
من أهل اجلنة» فطلعت أنت تلك الثالث مرات ،فأردت آوي إليك فأنظر
عملك ،فلم أرك تعمل كبري عمل ،فام الذي بلغ بك ما قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم؟ قال :ما هو إال ما رأيت ،فانرصفت عنه ،فلام وليت
دعاين ،فقال :ما هو إال ما رأيت غري أين ال أجد يف نفيس غال ألحد من
املسلمني ،وال أحسده عىل خري أعطاه اهلل إياه ،قال عبد اهلل بن عمرو :هذه
التي بلغت بك ،وهي التي ال نطيق) .رواه أمحد والنسائي.
قال ابن تيمية( :فقول عبد اهلل بن عمرو له« :هذه التي بلغت بك وهي
التي ال نطيق» يشري إىل خلوه وسالمته من مجيع أنواع احلسد).

 وروى ابن وهب بإسناده عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه أنهقال ( :تعجل إىل ربه موسى فرأى عبدا فغبطه بمنزلته من العرش ،فقال:
يا رب ،من عبدك هذا؟ فقال :إذا سنخربك من عمله بثالث :كان ال حيسد
ناسا عىل ما آتاهم اهلل من فضله ،وكان ال يميش بني الناس بالنميمة ،وكان
ال يعق والديه).

فسالمة الصدر من احلسد من أسباب حم ّبة اهلل تعاىل للعبد وتقريبه له،
وإنعامه عليه.
وحمب ُة اهلل تعاىل للعبد هلا آثار مباركة عىل حياة العبد وعمله ،وإنعا ُمه عليه
يكفيه ويغنيه عن حسد الناس ،وعن اشتغال الفكر بام أنعم اهلل به عليهم،
وأعظم النعم اليقني والبصرية يف الدين والعافية من املآثم وعقوباهتا.
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املرضة بالنفس
وأول ثواب الذي ال حيسد سالمته من آثار احلسد
ّ
للهم واحلرسة والضيق ،فالذي ال حيسد يف
والقلب والدين ،واملورثة
ّ
عافية من ذلك ،فهو منرشح الصدر ،مرتاح البال ،مطمئ ّن القلب لسعة
حيب اخلري إلخوانه املسلمني
فضل اهلل وعطائه ،موقن بكفايته ورعايتهّ ،
كام حي ّبه لنفسه ،وهذه املحبة تفتح له أبواب ًا من اخلري يغلقها احلسود عن
نفسه.
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( )16درجات احل�سد

احلسد مرض كامن يف كثري من النفوس؛ لكن من الناس من ينكره من
نفسه حتى يربأ منه ،ومنهم من يسرتسل معه حتى يغلب عليه ،وقد قيل:
(ما خال جسد من حسد ،لكن اللئيم يبديه ،والكريم خيفيه) وهذه املقولة
املشهورة ليست بحديث كام ظنّه بعضهم ،وقد روي يف معناها حديث
ضعيف جد ًا ،رواه أبو موسى املديني يف تذكرة احلفاظ بإسناده عن أنس
بن مالك مرفوع ًا« :كل بني آدم حسود ،وبعض الناس أفضل يف احلسد
يرض حاسد ًا حسدُ ه ما مل يتكلم بلسان أو يعمل».
من بعض ،وال ّ
وال يصح هذا احلديث ،بل هو ضعيف منكر ،فليس كل بني آدم
بحسود ،بل منهم من ال حيسد الناس شيئ ًا ،وقد وردت النصوص يف بيان
فضل من ال حيسد ،وهذه مرتبة قد ناهلا بعض الناس ،وإن كانوا قليالً.

ومما ينبغي أن ُيعلم أن احلسد عىل درجات وأنواع ،والناس يتفاوتون
فيه:

جمرد خواطر وواردات ضعيفة عىل النفس
 :1فمنهم من يكون حسده ّ
والفكر من كيد الشيطان ووسوسته أو من عمل النفس األ ّمارة بالسوء؛
فمن أنكرها وجاهدها فقد برئ من احلسد وسلم من مغ ّبته ،ومن بقيت
يف نفسه بق ّية من ذلك؛ ففيه حسد كامن قابل للزيادة والتأثري.

وروي عن احلسن البرصي رمحه اهلل أنه قالُ ( :غ ّموا هذا احلسد بينكم،
فإنّه من الشيطان ،وإنه ما من أحد إال وهو يعرض له منه يشء ،وإنه ليس
الز ِ
ِ
بعض
هد عن
كيع يف ُّ
بضائر عبد ًا مل يعد بلسان أو يد) ،وقد رواه َو ٌ
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ِ
البرصي مرسالً ،واألقرب أنه من قول احلسن.
احلسن
أصحابِه عن
ِّ

فالذي تعرض له خواطر احلسد فينكرها وال يتبع النفس هواها؛ جماهد
مأجور عىل جهاده لنفسه.

 :2ومن الناس من يضمر احلسد يف نفسه ،لكنّه ال يتك ّلم به ،وال يعمل
بموجبه؛ فال يؤذي املحسود بقول وال عمل وال كيد ،لكنّه يف حقيقة
األمر يرسه زوال النعمة عنه ،أو بقاء البالء عليه ،وهذا نوع من احلسد قد
يتساهل فيه بعض الناس.

 :3ومن الناس من يزداد درجة فيتمنّى زوال النعمة؛ وهذا التمنّي عمل
قلبي يتفاوت فيه الناس؛ فمنهم من يكون متنّيه لذلك قو ّيا شديد ًا ،ومنهم
من يكون متنّيه دون ذلك؛ وكلام ازدادت قوة التمنّي عظم احلسد يف نفس
صاحبه.
 :4ومن الناس من يكون كثري احلسد؛ حيسد كثري ًا من الناس ،وحيسد
عىل نعم متعددة ،ومنهم من يكون حسده خمصوص ًا بشخص أو مجاعة
مع ّينة ،أو نعمة مع ّينة.

 :5ومن الناس من يكون مع حسده نفس خبيثة تصيب من حتسده
بالعني إما بالرؤية وإما بالوصف.
حسدُ ه؛ فيتكلم يف املحسود،
 :6ومن الناس من يعمل بام يمليه عليه َ
أو يكيده ويسعى يف مرضته ،والكالم والكيد يتفاوت فيه الناس؛ فمنهم
من يكون شديد ًا يف ذلك حتى ربام وصل األمر به إىل السعي يف سحر
املحسود ،والعياذ باهلل.
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وهبذا تعلم أن احلاسدين عىل درجات ،وأن من أهل احلسد من يكون
حسده كثري ًا شديد ًا ،ومنهم من يكون حسده قلي ً
ال ضعيفا ،ومنهم من
حيسد أحيان ًا ،ومنهم صاحب العني احلاسدة ،ويرتكب من كل ذلك أنواع
ودرجات يتفاوت فيها أهل احلسد؛ فأخبثهم :شديد احلسد ،كثري احلسد،
قوي العني يف حسده.
ّ
سلمنا اهلل من احلسد كله.
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( )17معنى التقييد ب�إذا يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ﴾

احلسد إذا بقي كامن ًا يف النفس ال يصحبه فعل وال قول ومل يكن بسببه
فرش احلاسد يكون إذا حسد؛ أي عمل
يرض املحسود؛ ّ
إصابة بعني فإنّه ال ّ
بحسده فكاد املحسود وسعى يف مرضته أو تكلم فيه بسوء ليرصف عنه
شيئ ًا من اخلري أو جيلب عليه شيئ ًا من الرضر أو انبعثت منه عني حاسدة
رشه.
رش احلاسد متعدي ًا؛ فيستعاذ باهلل من ّ
فهنا يكون ّ

فأظهر األقوال يف معنى التقييد بالظرف يف قوله تعاىل﴿ :ﭽ ﭾﭿ﴾

هو ما تقدم من العمل باحلسد سواء أكان العمل قلبي ًا أم باجلوارح أم
بإصابة بالعني احلاسدة.

وقد عبرّ ابن القيم عن هذا املعنى تعبري ًا حسن ًا فقال( :قد يكون الرجل
يف طبعه احلسد ،وهو غافل عن املحسود ٍ
اله عنه ،فإذا خطر عىل ِذك ِْره
وو ّجهت إليه سها َم احلسد من ِق َبله،
وقلبه انبعثت نار احلسد من قلبه إليهَ ،
بمجرد ذلك) ا.هـ.
فيتأذى املحسود
ّ
وبنحو هذا القول قال مجاعة من املفرسين.

ِ
الرضاع،
وهذا كام يقال يف املرأة :هي مرضع؛ أي إذا كان هلا ولد يف س ّن َّ
وهلا ما ترضعه به .
ويقال :هي مرضعة ،إذا كانت ت ِ
ُرضع بالفعل ،فالصفة األوىل للقدرة
عىل الفعل وقابلية االتصاف به ،والصفة الثانية للفعل نفسه.
تسمى املرأة مرضع ًا وإن مل تكن ترضع يف احلال.
ولذلك ّ
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قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﴾ [احلج.]٢ – ١ :

فاملرضعة هي التي ترضع ولدها بالفعل فهو يلتقم ثدهيا ،إذا رأت
الساعة ذهلت عن رضيعها.
وهكذا احلاسد ،حسده كامن يف نفسه ،فإذا رأى النعمة عىل غريه ظهر
هذا احلسد ،وخرج من نفسه وعينه سهام مسمومة عىل املحسود فتؤثر فيه
بإذن اهلل ،ومنهم من حيمله احلسد عىل الكيد والبغي.

وأما من يكون يف نفسه وطبعه حسد كامن وإذا رأى ما يعجبه من
النعمة عىل غريه دعا للمنعم عليه بالربكة واستعاذ باهلل من رش نفسه،
فإن حسده ال يرضه وال يرض صاحب النعمة ،ومن كان كذلك يف معاملة
نفسه بك ّفها عن احلسد ،بالدعاء بالربكة وسؤال اهلل من فضله؛ فإن صفة
تضمحلّ ،
ّ
وحيل حملها إرادة اخلري للناس وحمبة
احلسد تضعف عنده حتى
نفعهم ،فيكون سليم الصدر طيب القلب ،ال حيسد وال حيقد.
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( )18حقيقة احل�سد وت�أثريه

تأثري احلسد عىل نوعني:

النوع األول :تأثري له أسباب حسية من الكيد والبغي جللب رض أو دفع
خري عن املحسود ،ويكون هذا الكيد بالقول والفعل ،ويكون منه ما هو
ّ
يستدل عليه ببعض آثاره وعالماته،
خفي
ظاهر يعرفه املحسود ،وما هو ّ
خفي جيد بعض آثاره لكن ال يعرف مصدره وسببه.
ويكون منه ما هو ّ
والنوع اآلخر :تأثري يف عامل األرواح تنبعث به العني احلاسدة من نفس
املحصن؛
احلاسد املتصفة بقدرة اإلصابة بالعني إىل روح املحسود غري
ّ
فتؤ ّثر يف روحه ،ويرسي التأثري من الروح إىل اجلسد.
وتأثري العني احلاسدة يقع عىل املحسود بسببني:

أحدمها :قوة نفس احلاسد وقدرته عىل إيقاع احلسد باملحسود؛
واحلاسدون يتفاوتون يف هذه القوة احلاسدة؛ فبعضهم أقوى من بعض،
بل الواحد منهم قد يكون يف بعض حاالته أشدّ حسد ًا من غريها ،وتزداد
هذه القوة بشرَ ه النفس وشدّ ة تع ّلقها بالنعمة وحقدها عىل صاحب النعمة.
وليس ّ
كل حاسد تكون لديه القدرة عىل اإلصابة بالعني ألن هذا األمر
مما ختتلف فيه األرواح والقدرات.

والسبب اآلخر :ضعف نفس املحسود ورسعة تأثره باحلسد ،وقابليته
قوهتا وضعفها؛ فكام أن األجساد
لإلصابة به؛ فاألرواح كاألجساد يف ّ
القوية لدهيا مناعة حتميها من كثري من أسباب األمراض فتدفعها ،وإذا
ضعفت هذه املناعة كان قبوهلا لإلصابة باألمراض أشد؛ فكذلك األرواح؛
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قوية ال تكاد تؤ ّثر فيها إال العني القوية ،وتسلم من كثري من
منها أرواح ّ
اإلصابات وتتعاىف منها رسيع ًا ،ومن األرواح أرواح ضعيفة تتأ ّثر بأدنى
ما يصيبها من ذلك.

ولذلك قد جتد رج ً
متحصن باألذكار وهو يف نعمة حُيسد عليها
ال غري
ّ
قوة يف نفسه وضعف يف حسد
رش احلاسدين بسبب ّ
فيسلم من كثري من ّ
احلاسدين الذين حوله ،فيكون حسدهم ضعيف ًا غري مؤثر ،وربام أصابه
يشء يسري قد ال يفطن أنه بسبب احلسد.

ويف املقابل قد جتد رج ً
ال يقرأ األذكار وترسع إليه اإلصابة بالعني
احلاسدة وتؤ ّثر فيه تأثري ًا شديد ًا ،وذلك بسبب ضعف نفسه ،وضعف
حتصينه؛ فقراءته لألذكار رسد باللسان ال يعي قلبه ما ينطق لسانه ،ونفسه
تكاد ترجتف خوف ًا من اإلصابة بالعني ،ويتو ّقعها يف ّ
كل وقت ،وتوكّله
عىل اهلل ضعيف؛ فيكون قاب ً
يوجه إليه من سهام احلسد ،بل ربام
ال للتأثر بام ّ
سمع كلمة فتأذى منها جد ًا.
واملؤمن يكتسب قوة التحصني بأحد أمرين:

بقوة النفس التي سببها اليقني باهلل تعاىل وصدق التوكّل عليه
 :1إما ّ
وحسن الظ ّن به؛ فتقوى نفسه وتسمو ،وترتفع عن التأ ّثر بكثري من سهام
احلسد ،حتى لو علم علم اليقني بكيد احلسدة مل يزده ذلك إال ثقة باهلل
تعاىل ورضا بام يقدّ ر له ،ويقين ًا ّ
بأن اهلل كافيه ومغنيه ،ونارصه عىل من
حيسده ويبغي عليه.
حيصنها بحسن قراءته
 :2وإ ّما أن تكون نفسه ضعيفة يف األصل لكنّه ّ
لألذكار الرشعية بصدق وإخالص وتوكّل عىل اهلل؛ فيقوم يف قلبه من
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حيصنه من سهام احلسد ،وكيد
االلتجاء إىل اهلل وحسن االستعاذة به ما ّ
الشياطني.
ولذلك إذا اجتمع لألول مع قوة ِ
نفسه حمافظتُه عىل األذكار والتعويذات
ّ
الرشعية كان حتصينه أعظم .
وإذا اجتمع للثاين مع ضعف نفسه تفري ُطه يف األذكار والتعويذات
الرشعية كان أكثر عرضة للتأثر بسهام احلسد.
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( )19ال�سبيل �إىل ال�سالمة من احل�سد

جيب عىل املسلم أن حيرص عىل سالمة قلبه من احلسد ،وطهارة نفسه
منه ،وقد بينّ اهلل تعاىل يف كتابه من اهلدى النافع الذي يسلم به املرء من
احلسد ما يكفي ويغني.

قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾

[آل عمران.]٧٣ :

وقال تعاىل﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﴾ [النساء.]٣٢ :

فرتكّب من هاتني اآليتني الكريمتني مخسة أمور عظيمة النفع للسالمة
من احلسد:

األمر األول :اعتقاد أن الفضل بيد اهلل تعاىل وحده ،ال يملكه املحسود
وال احلاسد وال غريمها ،وهذا االعتقاد يقطع الطريق عىل طلب هذا
الفضل من غري اهلل.

والثاين :أن اهلل يؤيت فضله من يشاء ،وهذا يوجب الرضا بقسمة اهلل
تعاىل ،واهلل تعاىل عليم حكيم ،فيعطي بعض عباده أشياء ويمنعهم أشياء
أخرى ،ابتالء وجزا ًء ،فمن شكر منهم زيد له يف الفضل واإلحسان ،ومن
كفر منهم نعمة اهلل فأمره إىل اهلل إن شاء سلبه النعمة لعدم شكره ،وإن شاء
زاده من النعم استدراج ًا ثم أخذه أخذ ًا شديد ًا ،ويتوب اهلل عىل من يشاء.
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فضل به بعضنا عىل بعض ،واالنتهاء
والثالث :أن اهلل هنانا أن نتمنّى ما ّ
تعرض املخالف لإلثم
حمرمة ّ
عام هنى اهلل عنه واجب ،وخمالفة هذا النهي ّ
وللعقوبة؛ فقد تزول عنه نعمة بسبب هذه املخالفة ،أو حيرم من وصول
نعمة إليه.
والرابع :أن اهلل أمرنا أن نسأله من فضله ،فقال﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ﴾ [النساء ،]٣٢ :ويف هذا إرشاد للعبد أن ال تتعلق نفسه بام أنعم
اهلل عىل غريه ،وأن يع ّلق قلبه باهلل تعاىل؛ فيسأله من فضله ،وأخربه اهلل
بأنّه ّ
بكل يشء عليم؛ وهذا يقتيض اإليامن ّ
بأن اهلل يعلم كل ما يسأله العبد،
ويعلم كل ما حيتاج إليه ،ويعلم األسباب التي يوصل هبا الفضل لعبده،
وهو قادر عىل أن يؤيت عبده ما سأله.

واخلامس :وعد السائل باإلجابة؛ ّ
فإن اهلل تعاىل كريم ،وقد أمر بسؤاله
من فضله ،والكريم إذا أمر أن ُيسأل تضمن ذلك وعده باإلجابة ملن سأله.

والعبد إذا علم أن فضل اهلل كافيه ومغنيه ،وأن ما يطلبه من الفضل بيد
اهلل وحده ال بيد غريه ،وأن فضل اهلل واسع ال تغيضه كثرة عطائه أدرك أن
حسده لغريه ال ينفعه شيئ ًا ،بل يعود عليه بالرضر والعاقبة السيئة وحيرمه
من فضل عظيم.
حسان بن ثابت:
قال ّ

وإ َّن امرء ًا عادى الرجال عىل الغنى

ِ
يس�أل اهللَ الغن�ى حلس�و ُد
ومل
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(� )20أ�صول عالج احلا�سد واملح�سود

احلسد داء من األدواء ،وآفة من اآلفات ،يمكن أن يتعاىف منه احلاسد
واملحسود إذا اتبعا هدى اهلل جل وعال؛ فإن اهلل تعاىل مل ينزل داء إال أنزل
له دواء علمه من علمه وجهله من جهله.
مهمني:
وقانون التداوي من العلل قائم عىل أصلني ّ

تعرف
األصل األول :األصل
املعريف؛ فاملعرفة نصف الدواء ،ألنهّ ا ّ
ّ
وتعرفه
صاحبها بالداء وخطره ،وبالدواء والسبيل إليه وطريقة تناولهّ ،
بعالمات الشفاء من دائه والتعايف من آثاره.
وكلام كان صاحب العلة أحسن معرفة بذلك كان أقرب إىل الشفاء
والعافية ،ومن قصرّ يف هذه املعرفة كان عىل خطر من استياء حاله
واستفحال دائه.

واألصل الثاين :األصل السلوكي ،وهو اتّباع تعليامت التداوي بعد
معرفته ،واحلذر مما يزيد الداء وهي ّيجه ،وسؤال العارف عماّ يعرض له مما
يشكل عليه حتى يتحقق له ما يمكن من الشفاء بإذن اهلل.
وسأبدأ  -بإذن اهلل تعاىل  -بذكر عالج احلاسد ،ثم نذكر بعد ذلك
عالج املحسود بإذن اهلل ،وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد.
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( )21كيف يعالج احلا�سد نف�سه

احلسد داء خطري ،وجيب عىل من وجد يف نفسه شيئ ًا من احلسد أن
رشه وإثمه حتى يتعاىف منه ومن آثاره السيئة عىل
يسعى خلالص نفسه من ّ
دينه ونفسه وحياته.

واحلاسد ُيوىص بأمور قائمة عىل األصلني املتقدمني للتعايف مما جيده يف
نفسه من احلسد:

 :1العلم بقبح احلسد وخطره ،ورضره عليه يف دينه ودنياه ،وأنه ال
يرضه وال ينفعه؛ وأنّه بحسده لغريه ينفع املحسود
جيدي عليه شيئ ًا ،بل ّ
ٍ
معتد ،واملحسود مظلوم موعود بالنرص وإجابة
يرضه ،ألنّه ظامل
وال ّ
يتعرض لسخط اهلل وعقوبته؛ وكثري ًا ما يعاقب
الدعاء ،وأنّه بحسده إنام ّ
احلاسد عىل حسده بحرمان بعض النعم ،وحلول بعض النقم ،وبمحق
الربكة ،وضيق النفس ،وكدر العيش.
فمن أيقن هبذه األمور أدرك أنه جيب عليه أن يتخ ّلص من احلسد ،وأن
جيتهد يف الرباءة منه.
قال ابن سريين( :ما حسدت أحدا عىل يشء من أمر الدنيا ألنه إن كان
من أهل اجلنة؛ فكيف أحسده عىل الدنيا وهي حقرية يف اجلنة ،وإن كان
من أهل النار فكيف أحسده عىل أمر الدنيا وهو يصري إىل النار).

مهها ازدراء املحسودين،
 :2معاجلة األسباب التي دعته إىل احلسد؛ وأ ّ
وإعجابه بنفسه؛ وهذا يدعوه إىل التفكّر يف نفسه ،والتبصرّ بعللها،
وإصالح خللها ،واالشتغال بعيبه عن عيوب الناس ،وبتكميل نفسه عن
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تن ّقصهم ،وليعلم أن العجب داء مهلك حيمل صاحبه عىل الكرب واحلسد،
ينصب نفسه حكام عىل الناس ،وق ّيام
ويعرضه لسخط اهلل وعقوبته ،وال ّ
ّ
عىل ما يصلح أن ُيع َطوا من النعم وما ال يصلح هلم؛ ّ
فإن هذا من خصائص
تعرض
ربوبية اهلل تعاىل خللقه ،ومن نازع اهلل يف ربوبيته ومل يؤمن بحكمته ّ
ملقته ونقمته ،وليعلم ّ
أن هلل أرسار ًا يف قضائه وقدره ،وحك ًام بالغة ال يدركها
كثري من خلقه ،وأن كثري ًا من الظواهر حتتها بواطن ال يعلمها ،وكم من
إنسان له رسيرة خري حي ّبها اهلل ويرفعه هبا درجات وهو فيام يرى الناس
ليس بكثري صالة وال صوم وال صدقة.

غم خواطر احلسد يف القلب ،وعدم إظهارها ،فهذا من إنكار املنكر
ّ :3
بالقلب ،وهو منكر نفسه ،وأوىل ما جياهد املرء نفسه؛ فمن أنكر خواطر
ترضه هذه اخلواطر.
احلسد؛ فهو جماهد لنفسه مأجور عىل جهاده ،وال ّ
قال احلسن البرصيُ ( :غ ّموا هذا احلسد بينكم؛ فإنّه من الشيطان ،وإنّه
ما من أحد إال وهو يعرض له منه يشء ،وإنّه ليس بضائر عبد ًا ما مل يعدُ
بلسان أو يد) .رواه وكيع وهناد عن احلسن مرسالً ،وروي عنه من قوله،
ولعله الصواب.

رش هذه اخلواطر اسرتاح مما كان سيرتتب عليها لو اسرتسل
ومن وقي ّ
معها ،وأما من أطلق لنفسه العنان يف احلسد ،وإذا رأى ما يعجبه من النعم
يمرهنا عليه حتى
حسد أصحاهبا ،فإن القوة احلاسدة تنمو لديه بكثرة ما ّ
تعظم ويعظم أثرها؛ فيكون حسود ًا كثري احلسد شديد األذى.
 :4الدعاء للمحسود بالربكة ،وهذا األمر حيتاج فيه العبد إىل جماهدة
نفسه يف ّأول األمر؛ ثم يسهل عليه بعد ذلك ،فإنّه ال يدعو ألخيه بدعوة
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إال قال له امللك :ولك بمثل ،وهذا الدعاء للمحسود من أعظم ما يطهر
به املرء قلبه من احلسد ،ويقطع به كيد الشيطان ،وخواطر النفس الرديئة،
فدعاء املسلم ألخيه من أعظم ما يغيظ الشيطان ،وحيمله عىل قطع التسبب
فيه ،وأ ّما من اسرتسل مع احلسد وكرب عىل نفسه أن يدعو للمحسود فقد
أبان للشيطان ضعف نفسه وفتح له باب االجتهاد يف التسلط عليه؛ فال
يزال خيطر بقلبه خواطر احلسد حتى يعظم حسده ويشتد ،وتسوء حاله،
ويستفحل داؤه.

والدعاء للمحسود بالربكة يمنع اإلصابة بالعني احلاسدة بإذن اهلل،
رشه وعدوانه عن املحسود؛ فيسلم من خطر كبري.
وبذلك حيجز َّ

 :5سؤال اهلل من فضله ،فكلام عرضت له نعمة خيطر بخاطره حسد
فليتوجه إىل اهلل بالدعاء وسؤاله من فضله؛ ّ
فإن عطاء اهلل واسع،
صاحبها؛
ّ
واهلل تعاىل قادر عىل أن يرزقه ما هو خري له من النعمة التي رآها عىل من
أمرته نفسه بحسده.
ومن أكثر من سؤال اهلل من فضله كلام خطرت له خاطرة حسد ُرجي له
وينجيه ،ويفتح اهلل له من أبواب فضله ما يغنيه.
أن يس ّلمه اهلل من احلسد ّ
مرضة
 :6جتنّب العمل بام يمليه عليه حسده من قول أو فعل للسعي يف ّ
عز ّ
وكف النفس
وجل،
ّ
املحسود ،أو دفع اخلري عنه ،وهذا من تقوى اهلل ّ
عن الظلم والبغي والعدوان ،ومن يتق اهلل جيعل له خمرج ًا ويرزقه من
حيث ال حيتسب.

و ُيروى من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم صىل اهلل عليه وسلم قال« :إذا حسدتم فال تبغوا ،وإذا ظننتم فال
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حتقوا ،وإذا تطريتم فامضوا وعىل اهلل توكلوا» .رواه ابن عدي يف الكامل،
وصححه األلباين بشواهده.

 :7جتنّب ما هي ّيج احلسد ،ويثريه يف النفس ،ومن أحسن ما تعالج به
النفس التي فيها نوازع احلسد جمالسة املساكني والتقلل من جمالسة من تثري
جمالستهم احلسد يف النفس حتى يذهب ما فيها من العلة ،وكان من دعاء
النبي صىل اهلل عليه وسلم بعد الصالة ما ع ّلمه ر ّبه ّ
جل وعال يف احلديث
القديس« :قل يا حممد إذا صليت :اللهم إين أسألك فعل اخلريات ،وترك
املنكرات ،وحب املساكني ،وإذا أردت بعبادك فتنة ،أن تقبضني إليك غري
مفتون» .رواه أمحد من حديث معاذ بن جبل ،وحديث ابن عباس.
قال عون بن عبد اهلل( :كنت أجالس األغنياء فكنت من أكثر الناس
مها وأكثرهم غام ،أرى مركبا خريا من مركبي ،وثوبا خريا من ثويب فأهتم،
فجالست الفقراء فاسرتحت).
 :8وخامتة هذه الوصايا وأعظمها نفع ًا ،االنطراح بني يدي اهلل ،وصدق
االلتجاء إليه ،وسؤاله اخلالص من أسباب سخطه وعقابه ،والنجاة من
فتنة الدنيا ،ومن أوى إىل اهلل آواه اهلل ،ومن التجأ إليه محاه ،ومن استهداه
هداه ،ومن استكفاه كفاه.
مهه؛ ّ
فإن كثرة ذكر
ومما ّ
هيون ذلك عليه أن تكون اآلخرة هي أكرب ّ
املوت والدار اآلخرة وعواقب األمور تذهب احلسد من القلب ،قال أبو
الدرداء( :من أكثر من ذكر املوت قل حسده وقل فرحه) رواه ابن املبارك
وابن أيب شيبة.
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( )22عالج املح�سود

هذا الفصل هو املقصود باألصل ،ومعاجلة املحسود لنفسه ينبغي أن
تكون قائمة عىل أصلني :األصل املعريف ،واألصل السلوكي.
فأما األصل املعريف ففائدته أن يكون املحسود عىل بصرية بسبب وقوع
ّ
احلسد عليه ،وكيف يصنع يف هذا البالء الذي ابتيل به ،وكيف يتّبع هدى
الرشيعة ببذل األسباب املرشوعة لرفعه ،ومعرفة فضل الصرب عليه
والرضا بقضاء اهلل وقدره.

وكثري من أدواء احلسد تعالج باألصل املعريف فيذهب أثر احلسد أو
خيف؛ وكثري ًا ما يتغيرّ حال املحسود إذا كان عىل بصرية من األمور التي
ّ
سبق ذكرها.
واألصل الثاين :األصل السلوكي ،وهو قائم عىل بذل األسباب
املحرمة ،واجتناب ما يزداد
املرشوعة لعالج احلسد ،واجتناب األسباب
ّ
به بالء احلسد.

ّ
يتضمن ما ّدة فاعلة يف العالج ،ومحية من األسباب
وكل عالج ال بدّ أن
ّ
التي متنع الشفاء أو ّ
تؤخره أو يزداد هبا الداء.
وكذلك املحسود ينبغي أن يبذل األسباب النافعة يف رفع هذا البالء
ودفعه ،ويتجنّب األسباب التي ّ
تؤخر الشفاء أو تزيد البالء عليه.
والفصول القادمة هي لبيان العالج القائم عىل األصلني املتقدّ مني.
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( )23احل�سد دائر بني العقوبة واالبتالء

من ُيبتىل باحلسد ويؤثر فيه شيئ ًا من األذى يف جسده أو روحه أو أهله
أو ماله؛ فإن هذا البالء يف حقه دائر بني العقوبة واالبتالء ،والعقوبة فيها
فس ِّلط عليه من حيسده ،وقد يكون
غريه؛ ُ
تكفري للمسلم ،فقد يكون حسد َ
فس ّلطت عليه آفات يف نفسه وما حيبه؛ ولو خت ّلص العبد من
آذى أو ظلم ُ
تزكيته لنفسه ومبالغته يف إحسان الظ ّن هبا ،وتأ ّمل كم َحسد من مرة ،وكم
تسبب يف أذية مسلم ونكده ،وكم تسبب يف رصف نفع عن إخوان له بغي ًا
وعدوان ًا وحسد ًا؛ لعلم أنه لو عوقب ّ
بكل ذلك ،لكان يف ذلك هالكه
وشقاؤه.

ومن الدعاء الذي علمه النبي صىل اهلل عليه وسلم أليب بكر الصديق
ليقوله إذا أصبح وإذا أمسى« :اللهم فاطر الساموات واألرض ،عامل
الغيب والشهادة ،رب كل يشء ومليكه ،أعوذ بك من رش نفيس ،ومن رش
الشيطان ورشكه ،وأن أقرتف عىل نفيس سوء ًا ،أو أجره إىل مسلم» .رواه
البخاري يف األدب املفرد وأمحد والرتمذي.
وتطهري قلبه من احلسد
فمام ينبغي أن حيرص عليه املؤم ُن تزكي َة نفسه
َ
يكف أذاه عن املسلمني.
والغل واحلقد ،وأن ّ
ألنه إن مل يفعل ذلك فال يأمن أن ُيعاقب عىل أذيته بام ال حيتمله.

وكثرة االستغفار وتكرار التوبة وفعل اخلري من األسباب التي يدفع اهلل
عز ّ
وجل هبا هذه العقوبات.
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رش من جهة،
فهذا يف شأن من يكون هذا البالء يف حقهم عقوبة؛ هو ّ
ومن جهة أخرى فتنة وابتالء هلم ألهنم إذا أنابوا إىل اهلل وترضعوا إليه
وتابوا توبة صحيحة من الظلم والعدوان ُرفعت عنهم العقوبة لزوال
موجبها.
ويكون ما أصاهبم من ذلك تكفري ًا لسيئاهتم.

وأما من استمرأ احلسد واألذى وهو ُيعا َقب ،فهو عىل خطر.
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( )24من �أ�سباب العقوبة باحل�سد التي قد ُيغفل عنها

من األسباب التي قد يعاقب هبا املرء باحلسد؛ أن يرى حمسود ًا مظلوم ًا
من إخوانه املسلمني فال يقوم بام يستطيع من واجب نرصته ،بل ر ّبام مل
ينكر ذلك يف نفسه؛ وربام لو قال كلمة يف نرصته لنجي من مغ ّبة خذالنه،
وقد قال النبي صىل اهلل عليه وسلم« :املسلم أخو املسلم ،ال َيظلمه وال
ُي ْسلمه ،ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته» متفق عليه من حديث
ابن عمر.
(ال ُي ْسلمه) أي :ال خيذله وال يرتكه ملن يظلمه.

قال ابن تيمية( :كثري من الناس الذين عندهم دين ال يعتدون عىل
املحسود؛ فال يعينون من ظلمه ،ولكنهم أيضا ال يقومون بام جيب من حقه،
بل إذا ذمه أحد مل يوافقوه عىل ذمه ،وال يذكرون حمامده ،وكذلك لو مدحه
أحد لسكتوا ،وهؤالء مدينون يف ترك املأمور يف حقه مفرطون يف ذلك؛ ال
معتدون عليه ،وجزاؤهم أهنم ُيبخسون حقوقهم؛ فال ُينصفون أيضا يف
مواضع ،وال ينرصون عىل من ظلمهم ،كام مل َينرصوا هذا املحسود ،وأما
من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب ،ومن اتقى اهلل وصرب؛ فلم يدخل
يف الظاملني نفعه اهلل بتقواه).
أهم مراحل عالج احلسد أن حياسب املحسود نفسه،
واملقصود أن من ّ
ويتفكّر يف سبب وقوع احلسد عليه؛ هل هو عقوبة أو ابتالء؟
وإذا كان عقوبة فام سببها؟
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حسد غريه؟ هل ترك نرصة حمسود يستطيع نرصته؟ هل اكتسب
هل َ
ماله من غري ح ّله؟ هل تفاخر بام آتاه اهلل من متاع الدنيا عىل من مل ُيعط
مثلام أعطي؟

فغره فتباهى به ومل يشكر نعمة اهلل؟ هل هو معرض
هل أعجبه ما أعطي ّ
عن ذكر اهلل وطاعة أمره مع ّظم لشأن دنياه؟

إىل غري ذلك من األسباب التي قد ُيعاقب املرء عليها باحلسد يف تلك
النعمة أو بوقوع حسد عليه ال ُينرص فيه حتى يتوب إىل اهلل ويصلح شأنه.

مهم يف العالج؛ ّ
فإن احلسد مصيبة ،وقد قال
ومعرفة السبب أصل ّ
اهلل تعاىل﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﰇ﴾ [الشورى.]٣٠ :

فإذا حاسب املرء نفسه ووجد شيئ ًا من ذلك فليبادر إىل عالجه ،وليصرب
حتى يأتيه اهلل بالفرج.
وإذا كان املرء مستقيام عىل طاعة اهلل ظاهر ًا وباطن ًا؛ قد عويف من تلك
األسباب؛ فليبرش بخري؛ ّ
فإن ما أصابه من احلسد رفعة له ،وعاقبته فيه
حسنة ما دام عىل ذلك ،ويكون هذا احلسد يف ح ّقه ابتالء.
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( )25االبتالء باحل�سد

إذا حاسب املحسود نفسه ،ورجا أنّه قد عويف من أسباب العقوبة التي
سبق التنبيه عليها؛ فليعلم أن هذا احلسد ابتالء له؛ وقد ابتيل به األنبياء
والصاحلون قبله ،وليعلم ّ
أن اهلل تعاىل مل يقدّ ر عليه هذا االبتالء إال حلكمة
بالغة؛ فلتكن عنايته متّجه لفقه مقصد االبتالء ،واتّباع اهلدى الذي يريد
اهلل تعاىل منه أن يتّبعه.
ّ
وكل بالء ُيبتىل به املؤمن يصاحبه أمران:

األمر األول :بيان اهلدى من اهلل فيام جيب عىل العبد أن يفعله ،وما جيب
أن يتقيه ويتجنَّبه ،وقد قال اهلل تعاىل﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ﴾ [التوبة.]١١٥ :
قال الشافعي( :فليست تنزل يف أحد من أهل دين اهلل نازلة إال ويف
كتاب اهلل الدليل عىل سبيل اهلدى فيها).

فمن اتّبع اهلدى كانت عاقبته حسنة يف الدنيا واآلخرة ،وكان ذلك
البالء كفارة لسيئاته ورفعة يف درجاته ،فيأتيه من اخلري بسبب ذلك البالء
ما مل يكن خيطر له عىل بال.
واألمر الثاين :اللطف والتيسري واإلعانة من اهلل تعاىل ،وقد قال اهلل تعاىل:
﴿ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [الرشح ،]٦ – ٥ :ولن يغلب عرس
يرسين ،وأول التيسري أن يعلم أنه ال ينزل بعبد مؤمن بالء إال كان بعده
فرج؛ فهذا اليقني املعتمد عىل حسن الظن باهلل والتصديق بوعده ورجائه
عبادة عظيمة من أجل العبادات ،وهو يف هذا يدافع وساوس الشيطان
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وما يلقيه يف نفسه من اخلواطر الرديئة والتيئيس من رمحة اهلل والتشكيك
يف صدق وعده؛ فيكون املؤمن يف حال ابتالئه جماهد ًا صابر ًا راجي ًا ربه.

قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه( :مهام ينزل بعبد مؤمن من منزل
شدة جيعل اهلل بعده فرجا ،وإنه لن يغلب عرس يرسين) .رواه اإلمام مالك
يف املوطأ.
وقال الشاعر:

وكل ش�ديدة نزل�ت بح�ي

س�يأيت بع�د ش�دهتا رخ�اء

ويف صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي قال :قال رسول اهلل:
خري ،وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،إن
«عجب ًا ألمر املؤمن أن أمره كله له ٌ
أصابته رساء شكر فكان خري ًا له ،وإن أصابته رضاء صرب فكان خري ًا له».

وتأملوا قول اهلل تعاىل﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ

[التوبة ]٥١ :ومل يقل (علينا) ويف هذا دليل عىل أن كل ما يصيب املؤمن فهو
له وليس عليه ،وذلك إذا اتبع هدى اهلل.

ومن تأمل أوجه اللطف فيام يتعرض له من البالء علم حقيقة هذا األمر.

وهبذا يعلم املؤمن أن كل قضاء يقضيه اهلل له فهو خري له ،وليس ذلك
إال للمؤمن واهلل تعاىل عليم حكيم يف قضائه وقدره وتدبريه.

أما إذا خالف هدى اهلل فإنه يستحق من العقوبة بقدر ما خالف وضعف
إيامنه.
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( )26من فقه االبتالء

مما ينبغي أن ُيفقه يف شأن االبتالء أن العبد ال اختيار له يف نوع البالء
الذي ُيبتىل به ،بل اهلل تعاىل هو الذي يبتيل عباده بام يشاء ومتى يشاء وكيف
يشاء ،والعبد ال يستطيع أن يدفع البالء عن نفسه ،وال يكشف الرض عنها،
إنام مر ّد ذلك إىل اهلل جل وعال ،كام قال اهلل تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾ [يونس.]١٠٧ :

وهذا اليقني يفيد العبد التسليم هلل تعاىل واخلضوع له ،والرضا بقضائه
خيص البالء الذي ابتيل به؛ فمن فعل ذلك فقد
وقدره ،واتّباع هداه فيام ّ
ضمن اهلل تعاىل له أن تكون عاقبته حسنة؛ فريفع اهلل عنه البالء متى شاء،
وكيف يشاء ،ال اختيار للعبد يف كل ذلك.

فالعبد بام يبذله من األسباب إنام يتعرض لنفحات اهلل ،فإن فعل ما
هيدي اهلل إليه من األسباب النافعة كان موعود ًا بأن تكون عاقبته خري ًا.
ربم به ،وحاول أن يرفع ذلك البالء عن
وأما من ضاق ذرع ًا بالبالء وت ّ
حرم اهلل؛ فهو يف عناء وشقاء؛ فإنه ال يرفع البالء إال اهلل ،وإنام
نفسه بام ّ
ُيطلب من العبد اتباع هدى اهلل.
فإذا ابتيل العبد ببالء فليكن أول ما يعتني به هو التعرف عىل هدى اهلل
ب اهلل من عبده أن يفعله؟
يف هذا البالء خاصة ،وما الذي حُي ّ
فال ختلو حال من أحوال العبد من هدى هلل حيب أن ُيتبع.
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وهذا اهلدى من طلبه بصدق وجده ،وله طرق تدل عليه وتب ّينه ،أمهها
وأوهلا صدق اإلنابة إىل اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾ [الرعد ]٢٧ :وقال﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ﴾ [الشورى.]١٣ :
فمتى أناب العبد إىل اهلل فهو موعود باهلداية.

ومتى قام اليقني بقلب املؤمن ا ُملبتىل بأنه عىل طريق اهلدى أثمر له
نور ًا وفرقان ًا يميز به بني ما جيب عليه أن يفعله وما جيب عليه أن جيتنبه،
واضمحل عنه كثري من كيد الشيطان وتثبيطه وحتزينه وتيئيسه ،وحل َّ
َّ
حمل

ذلك السكينة والطمأنينة والرضا باهلل بل الفرح بفضله واالستبشار بنعمته
وهدايته﴿ ،ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾
[امللك.]٢٢ :
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الغلو والتفريط
التو�سط يف �ش�أن احل�سد بني
()27
ّ
ّ

ينبغي للمؤمن أن يكون يف شأن احلسد وغريه املؤمن عىل احلال الوسط
وهول شأن احلسد والعني حتى يغفل عن
بني الغلو والتفريط ،فمن غال ّ
التوكل عىل اهلل والرضا به والثقة يف حفظه ووقايته وإعاذته ملن يستعيذ به؛
رش ملخالفته هدي
فهو عىل غري اهلدى الصحيح ،بل يخُ شى عليه أن يناله ّ
النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وضعف تعلق قلبه باهلل جل وعال وتسخطه
لقضائه وقدره.
وفرط يف حتصني نفسه بام وىص
و َمن ّ
هون من شأن احلسد والعنيّ ،
اهلل به ،وأرشد إليه ،مل يأمن أن يصيبه بسبب هذا التفريط ما يصيبه البالء
والرش.

ّ
واملفرط عىل خطر من أن تناهلام عقوبة بسبب خمالفتهام
وكل من الغايل
ّ
هدى اهلل تعاىل.
والسعيد املو ّفق هو من يتبع هدى اهلل تعاىل يف عافيته وبالئه؛ فهذا إن
عويف وإن ابتيل كانت عاقبته حسنة ،ألن له عهد ًا من اهلل ال ينقضه ،ووعد
ال خيلفه ﴿ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾ [البقرة،]٣٨ :
﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ﴾ [طه.]١٢٣ :

مفرطا يف األذكار وحتصني نفسه،
وبذلك تعلم أن من الناس من يكون ّ
وهو فيام يرى الناس معاىف من البالء ،ومنهم من يكون شديد املحافظة
عىل األذكار بلسانه ،ويصيبه مع ذلك من البالء ما يصيبه.
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فسالمة املحسود هلا أسباب كثرية ،وذلك نظري اآلفات الكثرية يف
اهلواء والطعام والرشاب والزحام ،وهي آفات يسلم منها كثري من الناس،
ويصيب بعضهم من ذلك ما يقدّ ر اهلل عليهم.

ّ
استدل بسالمة بعض أصحاب النعم عىل تفريطهم يف األذكار فهو
فمن
كمن يستدل بسالمة من يتعرض لتلك اآلفات وهو غري متحصن عىل
عدم وجودها.

َ
ويغش
يتعرض للبالء
تغر ،ومن
ْ
كالمها قد يسلم ،لكنها سالمة قد ّ
مظانه فال يأمن أن يصيبه منه يشء ،فليست سالمته دلي ً
ال عىل عدم وجود
البالء.
حتصنه ليس موجب ًا حلصول البالء واآلفات.
كام أن عدم ّ
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( )28تلخي�ص عالج احل�سد

خالصة ما تقدّ م من ذكر عالج احلسد:

التعرف عىل سبب وقوع احلسد؛ وأنه دائر بني العقوبة واالبتالء؛
ّ :1
فمن وجد شيئ ًا من األسباب التي خيشى أنه عوقب ببالء احلسد بسببها؛
فليبادر إىل معاجلته.

 :2أن يفقه مقصد االبتالء؛ وحيرص عىل اتّباع هدى اهلل ،واملؤمن ك ّيس
ثم عويف فهو
فطن يتفكّر ويتذكّر فتنفعه الذكرى ،وأما املنافق فإنه إذا ابتيل ّ
كبعري ق ّيده أهله ثم أطلقوه؛ ال يدري مل َ ق ّيد؟ ومل ُأطلق؟
التوسط يف شأن احلسد بني الغلو والتفريط؛ فيطمئ ّن قلبه بتوكّله
:3
ّ
عىل اهلل وحسن ظنّه به وتصديقه بوعده ،ويبذل األسباب التي أذن اهلل هبا
وجعلها أسباب ًا لرفع البالء ودفعه؛ ويسلم بذلك من اآلثار اخلطرية للغلو
والتفريط.

قوي النفس بيقينه باهلل وتوكّله عليه ،فيدفع عنه
 :4عىل املؤمن أن يكون ّ
ذلك كثري ًا من الرشور والوساوس وكيد الشيطان.
 :5التعرف عىل نوع احلسد الذي أصابه:

أ :فإن كان من نوع البغي والعدوان فليستعمل معه ما أرشد اهلل إليه من
الصرب والتقوى؛ كام قال اهلل تعاىل ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ﴾ [آل عمران ،]١٢٠ :وليحرص عىل درء السيئة باحلسنة؛
فيقابل اإلساء باإلحسان ما استطاع؛ ّ
فإن يف ذلك خري ًا كثري ًا ألنه يكرس
من قوة احلسد ،ويؤ ّيد املحسود املحسن بسبب إحسانه ﴿ﮦ ﮧ ﮨ
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ﮩﮪ﴾ [العنكبوت ،]٦٩ :وهذه املع ّية اخلاصة من اهلل تعاىل هلا
آثارها املباركة ،وقال تعاىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾
[األعراف ]٥٦ :ومن كان يف معيته اهلل وقريبا من رمحته كان حري ًا بالنجاة
والسالمة والعاقبة احلسنة.

ب :وإن كانت عين ًا حاسدة؛ فلريق ِنفسه بالرقى النافعة والتعويذات
الرشعية ،وإن تيسرّ له أخذ أثر من العائن نفعه ذلك بإذن اهلل كام ثبت ذلك
يف السنة ،وأثبتته التجارب الكثرية.
 :6أن حيسن االستعاذة باهلل من رش ّ
كل حاسد [وسأذكر معنى إحسان
االستعاذة الحق ًا بإذن اهلل تعاىل].

 :7أن حيرص عىل كثرة التوبة واالستغفار وعىل فعل اخلريات كام قال
اهلل تعاىل ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ﴾
[النور ]٣١ :وقال﴿ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ﴾ [النمل:
 ]٤٦وقال﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ﴾ [احلج]٧٧ :
والفالح هو النجاة من العقوبة والفوز باملثوبة.
وفعل اخلريات جيرب التقصري ويمحو اإلساءة؛ فريتفع بذلك عن العبد
كثري من أسباب العقوبة.

الشفاء من احلسد

59

( )29اخلامتة

متت هذه الدورة بفضل اهلل تعاىل ،وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل
خالص ًا لوجهه نافع ًا لعباده ،وأن يتقبله بقبول حسن ،ويبارك فيه إنه محيد
جميد.

ورش طوارق الليل
وأن يعيذنا مجيع ًا من رش األرشار وكيد
ّ
الفجار ّ
والنهار ،وأن يوزعنا شكر نعمته وحسن عبادته.
تتم بنعمته الصاحلات ،وصىل اهلل وسلم عىل نب ّينا حممد
واحلمد هلل الذي ّ
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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�شر احلا�سد عن املح�سود
( )30ملحق :ع�شرة �أ�سباب يندفع بها ّ
من كالم ابن القيم رحمه اهلل.

َ
قال ابن القيم رمحه اهلل يف «بدائع الفوائد»( )1يف خامتة تفسري سورة
املحسود بع ِ
ِ
ِ
(فصل وينْدَ فِ
ٍ
أسباب:
رشة
احلاس ِد عن
رش
ع
الفلق:
َ
ُ
ٌ َ
ُّ
والتح ُّص ُن به واللجو ُء إليه ،وهو املقصو ُد
التعو ُذ باهللِ من شرَ ِّ ه
َ
أحدُ هاُّ :
ِ
ِ
عليم بام َي ْست ُ
َعيذ منه.
هبذه السورة ،واهللُ تعاىل َس ٌ
ميع الستعا َذتهٌ ،
ِ
السم ُع العا ُّم ،فهو ِم ْث َل قولِه:
اإلجابة ال
والسم ُع هنا المُْرا ُد به َس ْم ُع
ْ
ْ
ِ
ِ
لمِ
ِ
ِ
اخلليل َصلىَّ اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ
وقول
«س ِم َع اهللُ َ ْن مَحدَ ه»
َ

ﯠﯡ ﴾ [إبراهيم.]39 :

ِ
ِ
القتضاء ِ
حال المُْ
ستعيذ ذلك ،فإنه
و َم َّر ًة َي ْق ِرنَه بالع ْل ِم و َم َّر ًة بال َبصرَ ِ ؛
ستعيذ به من عَدُ ٍّو َي ْع َل ُم َّ
ُ
أن اهللَ َيرا ُه ،و َيع َل ُم َك ْيدَ ه وشرَ َّ ُهَ ،فأخْبرَ َ اهللُ تعاىل
َي
ِ
هذا المُْ
َ
عليم ب َك ْي ِد عَدُ ِّوهَ ،يرا ُه
يب
ميع الستعاذته ،أي :مجُ ٌ
ستعيذ أنه َس ٌ
ٌ
ِ
ِ
و ُيبْصرِ ُ ه ل َينْ َب ِس َط أ َم ُل المُْ
الدعاء.
ستعيذ ،و ُي ْقبِ َل بقلبِه عىل
ِ
ِ
ِ
الشيطان الذي
االستعاذة من
القرآن :كيف جا َء يف
وت ََأ َّم ْل ِحكم َة
نَع َلم وجوده وال نَراه بل ْف ِ
ظ السمي ِع العلي ِم يف [األعراف ،وحم السجدة]
ُ
ُ ُ َ
باألبصار ب َل ْف ِ
ِ
ِ
وجاءت االستعاذ ُة من شرَ ِّ اإلن ِ
ظ
ْس الذين ُي ْؤن َُسون و ُي َر ْو َن
ِ
البصري يف [سورة حم املؤمن] َ
فقال﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
السمي ِع
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ

َ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﴾ [غافر]56:؛ َّ
أفعال
ألن
( )1بدائع الفوائد.)776-764/2( :
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ِ
ٍ
ِ
فو ْس ِ
هؤالء َأ ُ
ات
او ُس َو َخ َط َر ٌ
فعال ُمعا َينَة ،تُرى بال َبصرَ ِ  ،وأ َّما ن َْز ُغ الشيطان َ
ِ
ُي ْل ِقيها يف الق ْل ِ
باالستعاذة بالسمي ِع العلي ِم فيها،
ب َيتع َّل ُق هبا الع ْل ُمَ ،فأ َم َر
ِ
ِ
ِ
البصري يف ِ
بالرؤية،
باب ما ُي َرى بال َبصرَ ِ و ُيدْ َر ُك
باالستعاذة بالسمي ِع
و َأ َم َر
واهللُ َأ ْع َل ُم.
ِ
فمن ا َّت َقى اهللَ ت ََولىَّ اهللُ
ُ
السبب الثاينَ :ت ْق َوى اهللِ وح ْف ُظه عندَ َأ ْم ِره ونهَْ ِيه َ
ِح ْف َظه ،ومل َي ِك ْل ُه إىل ِ
غريه َ
قال تعاىل﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
النبي َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ل َع ْب ِد اهللِ ِ
ﯮ ﯯ﴾ [آل عمرانَ ]120:
بن
وقال ُّ
ك اح َف ِ
ِ
ظ اهللَ جَ ِ
ع َّب ٍ
اه َ
فمن َح ِف َظ اهللَ َح ِف َظه
«اح َفظ اهللَ يحَ ْ َف ْظ َ ْ
اسْ :
تدْ ُه جُ َت َ
ك»؛ َ
اهللُ ،ووجدَ ه أمامه َأينَام تَوجه ،ومن كان اهللُ حافِ َظه وأمامه ِ
اف
فم َّمن يخَ ُ
َ َ
َ
َ ْ َ َّ َ َ
ي َذ ُر؟!.
ومم َّ ْن حَْ
ِ
يدِّ َ
ُ
ث
السبب
ُ
رب عىل عَدُ ِّوه ،وأن ال ُيقات َله وال َي ْشك َُوه وال حُ َ
الثالث :الص ُ
ن ْفسه بأذاه َأصْلاً  ،فام ُنصرِ عىل ِ
رْ ِ
والتوك ِ
ُّل
الصب عليه
حاس ِده وعَدُ ِّوه بِ ِم ْث ِل
َ
َ
َ
تأخريه و َب ْغ َيه ،فإنه ك َّلام َب َغى عليه كان َب ْغ ُيه ُجنْدً ا و ُق َّو ًة
عىل اهللِ ،وال َي ْستَطِ ْل
َ
ِ
ِ
ِ
نفسه وهو ال َي ْش ُع ُر ،ف َب ْغ ُيه ِسها ٌم
للم ْبغ ِّي عليه املحسودُ ،يقات ُل به الباغي َ
َ
لضع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َبصريتِه ال
َي ْرميها من نفسه إىل نفسه لو رأى المَْ ْبغ ُّي عليه ،ولكن َ ْ
دون ِ
آخ ِره و َمآلِه ،وقد َ
البغي َ
ِ
قال تعاىل﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ
َيرى إال صور َة
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [احلج.]60:
ِ
اس َتوْفىَ ح َّقه َّأولاً  ،فكيف بِ َمن
النص مع أنه قد ْ
فإذا كان اهللُ قد َضم َن له رْ َ
ِ
صابر.
ستوف شي ًئا من ح ِّقه ،بل ُب ِغ َي عليه وهو
مل َي
ٌ
ِ
ِ
الر ِح ِم ،وقد
وما من
الذنوب ذن ٌ
أس ُع ُعقوب ًة من ال َب ْغ ِي و َقطيعة ِّ
ْب رْ َ
الباغي ِمن ُْهام َدكًّا.
َس َب َق ْت ُسنَّ ُة اهللِ أن لو َب َغى َج َب ٌل عىل َج َب ٍل َج َع َل
َ
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التوك ُُّل عىل اهللِ ﴿ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [الطالق:
السبب
الرابعَ :
ُ
ُ

ِ
األسباب التي َيدْ َف ُع هبا الع ْبدُ ما ال ُيطِ ُيق من َأ َذى
 ]3والتوك ُُّل من َأ ْق َوى
ِ
األسباب يف ذلكَّ ،
فإن اهللَ
اخل ْل ِق و ُظ ْل ِمهم و ُعدوانهِ م ،وهو ِمن َأ ْق َوى
ِ
وواق َيه فال َم ْط َم َع فيه لِ َعدُ ِّوه وال
َح ْس ُبه؛ أي :كافِيه ،و َمن كان اهللُ كافِ َيه
حل ِّر والبرَْ ِد واجلو ِع وال َع َط ِ
ش ،وأ َّما أن َيضرُ َّ ه بام
َيضرُ ُّ ه إال َأ ًذى ال بدَّ منه ،كا َ
ِ
ُ
الظاه ِر إيذا ٌء
بني األذى الذي هو يف
َي ْب ُل ُغ منه ُمرا َده فال
يكون أبدً ا ،و َف ْر ٌق َ
إحسان إليه ،وإرضار ِ
ِ
ٌ
الرض ِر الذي َيت ََش َّفى به منه.
احلقيقة
له ،وهو يف
بنفسه َ
ٌ
وبني َ
ِ
بعض الس َل ِ
فَ :ج َع َل اهللُ ِّ
َ
وج َع َل جزا َء
قال ُ
لكل َع َم ٍل جزا ًء من ِجنْسهَ ،
التوك ِ
ُّل عليه َن ْف َس كفا َيتِه ل َع ْب ِده َ
فقال﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾
َ
ِ
[الطالق ]3 :ومل َي ُق ْل ن ُْؤتِه كذا وكذا من األَ ْج ِر ،كام َ
األعامل ،بل َج َع َل
قال يف
وو ِاق َيه ،فلو ت ََوك ََّل
وح ْس َبه َ
املتوك َِّل عليه َ
َن ْف َسه – سبحانَه – كاف ًيا عبدَ ه َ
واألرض و َمن فيهن لجَ َ َع َل له
الساموات
ال َع ْبدُ عىل اهللِ َح َّق ت ََوك ُِّله وكَا َدتْه
ُ
ُ
ُّل وفوائدَ ه ِ
التوك ِ
وع َظ َم
رجا من ذلك وكفاه و َنصرَ َ ه ،وقد َذك َْرنا حقيق َة َ
مخَ ً
ِ
منفعتِه ِ
ِ
(كتاب الفت ِْح ال ُقدْسيِ ِّ ) و َذك َْرنا هناك
حاجة ال َع ْب ِد إليه يف:
وشدَّ َة
َ
ِ
ِ
ِ
قامات المَْ
َفسا َد َمن َج َع َله من المَْ
قامات العوا ِّم ،و َأ ْب َط ْلنا
علولة ،وأنه من َم
ِ
ٍ
قو َله من و ٍ
العارفني ،وأنه ُك َّلام عال
قامات
كثرية ،و َب َّينَّا أنه من َأ َج ِّل َم
جوه
َ
ُ
ِ
ُّل َأعظم و َأ َشدَّ  ،وأنه عىل َقدْ ِر ِ
التوك ِ
إيامن الع ْب ِد
َمقا ُم ال َع ْبد كانت حاجتُه إىل َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
احلاس ِد
رش
يكون ت ََو ُّك ُله ،و إنام املقصو ُد هنا ِذك ُْر
األسباب التي َيندف ُع هبا ُّ
ِ
ِ
والساحر والباغي.
والعائن
االشتغال به ِ
ِ
ِ
والفك ِْر فيه ،وأن َي ْق ِصدَ أن
القلب من
اخلامسَ :فرا ُغ
السبب
ُ
ُ
أل قلبه ِ
ِ
ِ ِ
بالفك ِْر
َي ْم ُح َوه من باله ُك َّلام َخ َط َر له ،فال َي ْلتَف ُت إليه وال يخَ ا ُفه وال َيم ُ َ
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ِ
ِ
األسباب المُْ ِعين َِة عىل اندفا ِع شرَ ِّ هَّ ،
فإن
األدوية و َأ ْق َوى
فيه ،وهذا من َأ ْن َف ِع
ِ
ِ
هذا ِ ِ
اس َك
بمنز َلة َمن َي ْط ُل ُبه عَدُ ُّوه ل ُي ْمسكَه و ُي ْؤذ َيه ،فإذا مل َي َت َع َّر ْض له وال تمَ َ َ
ِ
ِ
اسكَا و َت َع َّل َق ٌّ
بصاحبِه
كل منهام
هو وإ َّياه ،بل ا ْن َع َزل عنه مل َي ْقد ْر عليه ،فإذا تمَ َ َ
وحه َ
وروح
وش َّب َثها به،
الرش ،وهكذا
ُ
األرواح سوا ٌء؛ فإذا َع َّل َق ُر َ
ُ
َح َص َل ُّ
ِ
احلاس ِد الباغي ُم َت َع ِّل َق ٌة به َي َق َظ ًة و َمنا ًما ال َيفْترُ ُ عنه ،وهو َيت ََمنَّى أن َي َتماَ َس َك
ِ
ِ
وحان و َيت ََش َّب َث؛ فإذا َت َع َّل َق ْت ُّ
كل ٍ
رار ودا َم
الر
روح منهام باألخرى ُعد َم ال َق ُ
ُّ
الرش ،حتى َل َك َأحدُ مها ،فإذا جب َذ روحه عنه وصا ا عن ِ
الفك ِْر فيه
ََ ُ َ
َ
َ نهَ
يهَْ
ُّ
وال َّتع ُّل ِق به وأن ال يخُْطِره ببالِه؛ فإذا َخ َطر ببالِه بادر إىل محَْ ِو ذلك اخلاط ِرِ
َ
ََ
َ
ُ
ِ
بعضا،
بعضه ً
واالشتغال بام هو َأ ْن َف ُع له و َأوْلىَ بهَ :ب ِق َي احلاسدُ الباغي َي ْأك ُُل ُ
ِ
َّ
عظيم
باب
احلسدَ
بعضها ً
كالنار فإذا مل تجَ ِدْ ما ت َْأ ُك ُله َأك ََل ُ
بعضا ،وهذا ٌ
ُ
فإن َ
ِ
ِ
الرشيفة والهْ ِ َم ِم ال َع ِل َّي ِة ،أما ال ُغ ْم ُر الذي
النفوس
أصحاب
الن ْف ِع ال ُي َل َّقا ُه إال
ُ
ٍ
بني ال َك ِّي ِ
س ال َفطِ ِن
عدو ِه فإنَّه
بمعزل عنه ،وشتَّان َ
يريد االنتقام والتشفي من ِّ
ِ
وبينَه ،وال ُي ْم ِك ُن أحد ًا معرف َة ِ
قدره حتَّى َي َ
َعيمه كأنه
ذوق َح َ
الوتَه وطي َبه ون َ
والروح اشتغا َله بعدُ وه و َتع ُّل َق ِ
عذاب ال َق ْل ِ
ِ
ِ
روحه به،
ب
َيرى من َأ ْع َظ ِم
َ
َ ِّ
وال يرى شي ًئا آلمَ لر ِ
النفوس المُْطمئنَّ ُة
وحه من ذلك ،وال ُي َصدِّ ُق هبذا إال
ُ
َ
َ ُ
الوادع ُة ال َّلينَ ُة التي ر ِضي ْت بو ِ
كالة اهللِ هلا ،و َع ِل َم ْت َّ
َصه هلا َخ رْ ٌي من
َ َ َ
ِّ
أن ن رْ َ
لنفسهاِ ،
انتصارها هي ِ
َّت بهِ ،
ِ
وعل َم ْت
وس َكن َْت إليه واطمأن ْ
َ
فوث َق ْت باهللِ َ
حق ووعْدَ ه ِصدْ ٌق ،وأنه ال َأوْفىَ بع ِ
َّ
هده من اهللِ ،وال َأ ْصدَ َق منه
َ
أن َضامنَه ٌّ َ
وأعظم فائد ًة من ن رْ ِ
ِقيلاً  ،ف َع ِل َم ْت َّ
َصها هي
َصه هلا َأ ْق َوى و َأ ْث َب ُت و َأ ْد َو ُم
ُ
أن ن رْ َ
ِ
َص مخَ ٍ
لنفسها أو ن رْ ِ
لوق ِم ْث ِلها هلا ،وال َي ْق َوى عىل هذا إال بالس َب ِ
ِ
السادس،
ب
ِ
اإلقبال عىل اهللِ
ُ
واإلنابة إليه يف
وج ْع ُل محَ َ َّبتِه وت ََر ِّض ِيه
وهو
واإلخالص له َ
ُ
ِ
ِ ِ
بيب تلك اخلواطِ ِر شي ًئا فشي ًئا حتى
محَ َ ِّل خواط ِر نفسه ،وأمان ِّيها تَدُ ُّب فيها َد َ
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ِ
وهواج ُسه و َأمانِ ُّي ُه ك ُّلها
َي ْق َه َرها و َي ْغ ُم َرها و ُي ْذ ِه َبها بال ُك ِّل َّي ِة ،ف َت ْب َقى خواطِ ُره
ب إليه وتمَ ُّل ِقه وتَر ِّضيه واستعطافِهِ ،
والتقر ِ
وذك ِْره كام َي ْذك ُُر
الرب
اب ِّ
يف محَ ِّ
َ
َ
ُّ
ِ
ِ
انحه من
املحب التا ُّم المَْ َح َّبة ملحبوبِه المُْحس ِن إليه ،الذي قد ا ْم َتلأَ َ ْت َج َو ُ
ُّ
ِ
وحه انرصا ًفا عن محَ َ َّبتِه؛
ُح ِّبه؛ فال َي
ستطيع قل ُبه انرصا ًفا عن ذك ِْره ،وال ُر ُ
ُ
ِ
ِ
عمورا
بيت
صار كذلك؛
َ
لنفسه أن يجَْ َع َل َ
فكيف َيرْضىَ
أفكاره و َق ْل َبه َم ً
فإذا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
والتدبري عليه.
والطريق إىل االنتقا ِم منه
حاسده والباغي عليه
بالفك ِْر يف
ِ
ب
راب مل ت َْس ُك ْن فيه محَ َ َّب ُة اهللِ وإجال ُله و َط َل ُ
ب َخ ٌ
هذا ما ال َيتَّس ُع له إال َق ْل ٌ
ف من َ
ٍ
خارج نا َداه َح َر ُس
واجتاز ببابِه من
ذلك
َمرضاتِه ،بل إذا َم َّس ُه َط ْي ٌ
َ
ِ
ِ
اك وحمِ َى ِ ِ
قلبِه :إ َّي َ
احلانات التي ُّ
كل َمن جا َء َح َّل
بيوت
ب إىل
امللكَ ،
اذه ْ
ِ
ِ
وأدار عليه
السلطان الذي أقا َم عليه ال َي َز َك
ولبيت
فيها ون ََز َل هبا ،ما َل َك
َ
بالس ِ
ور؟!
احلر َس وأحا َطه ُّ
َ
إبليس أنه َ
َ
قال ﴿ :ﰗ ﰘ
قال -تعاىل  -حكاي ًة عن عَدُ ِّوه
َ
ﰙﰚﰛ ﰜ ﰝ ﰞﰟ﴾ [صَ ]82 ،83 :
وقال تعاىل:
﴿ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟ﴾ [احلجرَ ،]42 :
وقال ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ [النحلَ ]100 ،99 :
الصدِّ ِيق
وقال يف ِّ
حق ِّ
ف َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
وس َ
ُي ُ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [يوسف ]24:فام َأ ْع َظ َم سعاد َة َمن َد َخ َل هذا
ِ
وصار َ
ف عىل َمن تحَ َ َّص َن
داخل
الحِْ ْص َن
اليزك ،لقد آوى إىل ِح ْص ٍن ،ال َخ ْو َ
َ
الدنو إليه منه:
به ،وال َض ْي َع َة عىل َمن َآوى إليه ،وال َم ْط َم َع للعدُ ِّو يف
ِّ
﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ [احلديد.]21 :
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ِ
ِ
الذنوب التي َس َّل َط ْت عليه
التوبة إىل اهللِ من
السبب
السابع :تجَ ريدُ
ُ
ُ
فإن اهللَ تعاىل َي ُ
أعدا َءهَّ ،
قول﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
وقال ِ
ﰃ﴾ [الشورىَ ]30:
أصحاب نب ِّي ِه دونَه َصلىَّ اهللُ
خلري اخل ْل ِق ،وهم
ُ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ﴾ [آل عمران.]165 :
فام س ِّل َط عىل العب ِد من ي ِ
بذن ٍ
ؤذيه إال َ
ْب َي ْع َل ُمه أو ال َي ْع َل ُمه ,وما ال َي ْع َل ُمه
ْ َ ُ
ُ
ضعاف
أضعاف ما َي ْع َل ُمه منها ،وما َينساه ممِ َّا َع ِل َمه و َع ِم َله َأ
الع ْبدُ ِمن ُذنوبِه
ُ
ُ
ما َي ْذك ُُره.
ِ
ِ
ك َأ ْن ُأشرْ ِ َك بِ َ
املشهور« :ال َّل ُه َّم إِ يِّن َأ ُعو ُذ بِ َ
ك َو َأنَا َأ ْع َل ُم
الدعاء
ويف
ِ لمِ
ِ
االستغفار منه ممِ َّا ال َي ْع َل ُمه
تاج ال َع ْبدُ إىل
َو َأ ْس َتغْف ُر َك َا لاَ َأ ْع َل ُم» فام حَي ُ
ِ
بذن ٍ
ضعاف ما َي ْع َل ُمه ،فام ُس ِّل َط عليه ُم ْؤ ٍذ إال َ
ْب.
أضعاف َأ
ُ
بعض الس َل ِ
ونال منه َ
رجلَ ،فأ ْغ َل َظ له َ
ف ٌ
ف حتى َأ ْد ُخ َل
فقال لهِ :ق ْ
و َل ِق َي َ
وأناب إىل ر ِّبه،
وتاب
فس َجدَ هللِ وتَضرَ َّ َع إليه
َ
َ
َ
البيت ثم َأ ْخ ُر َج إليك؛ فدَ َخ َل َ
خرج إليهَ ،
فقال له :ما َصنَ ْع َت؟
ثم َ
فقالُ :ت ْب ُت إىل اهللِ من الذن ِ
َ
ْب الذي َس َّل َط َك به َعليَ َّ .
ِ
الذنوب
رش إال
ُ
َ
وسن َْذك ُُر إن شا َء اهللُ تعاىل أنه ليس يف الوجود ٌّ
ِ
الذنوب ُعوفيِ َ من ُموجباتهِ ا ،فليس لل َع ْب ِد إذا
و ُموجباتهُ ا ،فإذا ُعوفيِ َ من
ِ
ب ِغي عليه و ُأ ِ
التوبة الن َُّص ِ
وح.
وذ َي وت ََس َّل َط عليه ُخصو ُمه يش ٌء َأ ْن َف ُع له من
ُ َ
و َعلاَ م ُة سعادتِه أن يع ِكس فِكْره و َن َظره عىل ِ
نفسه وذنوبِه و ُعيوبِه
َْ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
وبالتوبة منها ،فال َي ْب َقى فيه َفرا ٌغ لتَدَ ُّب ِر ما ن ََز َل به،
وبإصالحها
ف َي ْشت َِغ َل هبا
بل يتَولىَّ هو التوب َة وإصالح ُعيوبِه ،واهللُ يتَولىَّ نُصتَه ِ
وح ْف َظه والد ْف َع عنه
َ
َ َ
َ َ رْ َ
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وال بدَّ  ،فام َأسعدَ ه من ٍ
عبد!
ْ َ
وما َأ ْب َركَها من ِ
التوفيق
ناز َل ٍة َنز َل ْت به! وما َأ ْح َس َن َأ َث َرها عليه ،ولك َّن
َ
والر َشدَ ِ
بيد اهللِ ،ال مانِ َع َلمِا َأ ْع َطى ،وال ُم ْعطِ َي َلمِا َمن ََع ،فام ك ُُّل َأ َح ٍد ُي َو َّف ُق
َّ
هلذا ال مع ِر َف ًة به ،وال إراد ًة له ،وال ُقدر ًة ِ
عليه ،وال َ
حول وال ُق َّو َة إال باهللِ.
َْ
واإلحسان ما َأ ْم َكنَهَّ ،
ُ
تأثريا َعجي ًبا يف
الثامن :الصدَ َق ُة
السبب
ُ
ُ
فإن لذلك ً
ِ
ِ
ِ
احلاس ِد ،ولو مل يك ْن يف هذا إال تجَ ُار ُب األ َم ِم
ورش
َد ْف ِع البالء و َد ْف ِع العني ِّ
واحلسدُ واألذى َيت ََس َّل ُط عىل محُْ ِس ٍن
العني
وحدي ًثا ل َك َفى به ،فام َيكا ُد
ُ
قديماً َ
َ
ف والمَْ ِ
متَصدِّ ٍق ،وإن َأصابه يشء من ذلك كان معاملاً فيه بالل ْط ِ
عونة
َ َ
ُ َ
ُ َ
ٌ
ِ
والتأييد ،وكانت له فيه العاقب ُة الحْ َميدةُ.
ِ
ِ ِ
ِ
وصدَ َقتُه عليه من اهللِ ُجنَّ ٌة َراقي ٌة
فالمُْ ْحس ُن المُْتصدِّ ُق يف خفارة إحسانهَ ،
ِ
النعم ِة من ِّ
ُ
يكون َسب ًبا
كل ما
حارس
وباجلم َل ِة فالشك ُْر
صني،
وح ْص ٌن َح ٌ
ُ
َ
ْ
لزوالهِ ا.
ِ
ِ
ِ
ِ
والعائن ،فإنه ال َيفْترُ ُ وال َينِي وال
احلاس ِد
ومن أقوى
األسباب َح َسدُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب ُد َق ْل ُبه حتى ت َ
ناره،
ب ُد َأنينُه و َتنْ َطف ُئ ُ
َزول النِّعم ُة عن املحسود ،فحينئذ َي رْ ُ
َي رْ ُ
ال َأ ْط َف َأ َها اهللُ ،فام َح َر َس ال َع ْبدُ نعم َة اهللِ عليه بِ ِم ْث ِل ُشك ِْرها ،وال َع َّر َضها
ِ
ِ ِ
العم ِل فيها بِ َمعاصيِ اهللِ ،وهو ك ُ
باب إىل
ُفران النِّعمة ،وهو ٌ
للزوال بِم ْث ِل َ
ك ِ
ُفران المُْن ِْع ِم.
ِ
نائم عىل
كرا ُيقاتلون عنه وهو ٌ
فالمُْ ْحس ُن املتصدِّ ُق َيستخد ُم ُجنْدً ا و َع ْس ً
راشه ،فمن مل يكن له جنْدٌ وال َعسكَر وله عَدُ و ،فإنه ي ِ
فِ ِ
وش ُك أن َي ْظ َف َر به
ُ
ٌّ
ْ ُ
َ ْ
ْ ٌ
عدُ ُّوه ،و إن ت ََأ َّخ َر ْت ُمدَّ ُة الظ َف ِر ،واهللُ المُْ
ُ
ستعان.
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ِ
التاسع :وهو من َأ ْص َع ِ
األسباب عىل الن ْف ِ
س و َأ َش ِّق َها عليها،
ب
السبب
ُ
ُ
ِ
وال ُي َو َّف ُق له إال من َع ُظ َم ح ُّظه من اهللِ ،وهو إِطفا ُء ِ
احلاس ِد والباغي
نار
ْ ِ
ِ
وح َسدً ا ْاز َدا َد ْت إليه
واملؤذي باإلحسان إليه؛ ف ُك َّلماَ ازدا َد َأ ًذى وشرَ ًّ ا و َب ْغ ًيا َ
يكون َفضْلاً
ُ
إحسانًا وله نصيح ًة وعليه َش َف َق ًة ،وما َأ ُظنُّك ت َُصدِّ ُق َّ
بأن هذا
عن أن َت َت َعا َطاه!!

َ
اآلن قو َله َ -ع َّز َو َج َّل ﴿ :-ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ
فاس َمع
ْ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ﴾ [فصلت]36-34:

َ
وقال﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ [القصص.]54:
وتأ َّم ْل َ
النبي َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم الذي َحكَى عنه نَبِ ُّينَا َصلىَّ اهللُ
حال ِّ
ِ
ُ
ويقول:
فج َع َل َي ْس ِل ُت الد َم عنه
َع َل ْيه َو َس َّل َم أنه ضرَ َ َبه قو ُمه حتى َأ ْد َموهَ ،
ِ
الكلامت ْأر َب َع
ون» كيف جمَ َ َع يف هذه
«ال َّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ َق ْو ِمي َفإِنهَّ ُ ْم لاَ َي ْع َل ُم َ
ٍ
ِ
اإلحسان ،قا َب َل هبا إساءتهَ م العظيم َة إليه.
مقامات من

ُ
اعتذاره عنهم بأهنم
الثالث:
استغفاره هلم،
أحدُ هاَ :ع ْف ُوه عنهم ،والثاين:
ُ
ُ
الرابع :استعطا ُفه هلم بإضافتِهم إليهَ ،
فقال« :ا ْغ ِف ْر لِ َق ْو ِمي» كام
ال َيعلمون،
ُ
لمِ
َي ُ
فيم ْن َيت َِّص ُل به :هذا َو َلدي ،هذا ُغالمي ،هذا
قول ُ
الرج ُل َ ْن َيش َف ُع عندَ ه َ
ِ
فه ْبه يل.
صاحبِي َ
اآلن ما الذي َي ْس ُه ُل عىل الن ْف ِ
واس َمع َ
س و ُي َط ِّي ُبه إليها و ُينَ ِّع ُمها به :ا ْع َل ْم
ْ
َّ
اف َعواق َبها وتَرجو ُه أن َي ْع ُف َو عنها ،و َي ْغ ِف َرها
وبني اهللِ تخَ ُ
أن لك ُذنو ًبا بينَك َ
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لك ،ويهَ َ َبها لك ،ومع هذا ال َي ْق َتصرِ ُ عىل مجُ َ َّر ِد ال َع ْف ِو والمُْسامحَ َ ِة ،حتى ُين ِْع َم
ِ
واإلحسان َ
فوق ما ت َُؤ ِّم ُله؛ فإذا
ب إليك من املنافِ ِع
عليك و ُيك ِْر َمك ،ويجَْ ُل َ
كنت ت َْر ُجو هذا من ر ِّبك أن ُيقابِ َل به إساءتَك ،فام َأ ْوالك و َأ ْجدَ َرك أن
َ
ت ِ
ُعام َل به َخ ْل َقه وتُقابِ َل به إساءتهَ م ،ل ُي َع ِام َل َك اهللُ هذه المُْعا َم َل َة؛ َّ
فإن اجلزا َء
ِ
من ِجن ِ
الناس يف إساءتهِ م يف َح ِّق َك َي ْف َع ُل اهللُ
العم ِل ،فكام َت ْع َم ُل مع
ْس َ
ف ،و َأ ْح ِس ْن
معك يف ذنوبِك وإساءتِك جزا ًء ِوفا ًقا ،فا ْنت َِق ْم بعدَ ذلك أو ا ْع ُ
ِ ِ
أو ات ُْر ْك ف َكماَ تَدي ُن ت ُ
فمن ت ََص َّو َر
ُدان ،وكام َت ْف َع ُل مع عباده َي ْف َع ُل معك؛ َ
ُ
وش َغ َل به فِك َْره َ
هذا املعنى َ
اإلحسان إىل َمن َأسا َء إليه ،هذا مع ما
هان عليه
ي ُص ُل له بذلك من ن رْ ِ
اخلاص ِة ،كام َ
النبي َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه
َص اهللِ و َم ِع َّيتِه
َّ
حَْ
قال ُّ
ِ
يس ُن إليهم وهم ُيسيئون إليه َ
فقال:
َو َس َّل َم للذي َشكَى إليه َق َرا َبتَه وأنه حُْ
ت َعلىَ َذلِ َ
«لاَ َيز َُال َم َع َ
ك».
ك ِم َن اهللِ َظ ِه ٌري َما ُد ْم َ
هذا مع ما ي َتعج ُله من َث ِ
ِ
َ
صريون ك ُّلهم معه عىل
الناس عليه و َي
ناء
َ َ َّ
كل َمن َس ِم َع أنه محُْ ِس ٌن إىل ذلك ِ
فإن ُّ
َخ ْص ِمهَّ ،
الغري وهو ُميس ٌء إليه َو َجدَ
ِ
امليسء ،وذلك أ ْم ٌر فِ ْط ِر ٌّي َف َط َر اهللُ عليه
َق ْل َبه و ُدعا َءه وهمِ َّ تَه مع المُْ ْح ِس ِن عىل
ِ
ِ
است ْ
كرا ال َي ْع ِر ُفهم وال َي ْع ِر ُفونَه،
َخدَ َم َع ْس ً
عبا َده ،فهو هبذا اإلحسان قد ْ
وال ُيريدون منه إِ ْق َطا ًعا وال ُخ ْب ًزا.
ِ
ِ
حالتني.
وحاس ِده من إحدى
هذا مع أنه ال ُبدَّ له مع عَدُ ِّوه
ِ
ِ
ِ
ب
 إ َّما أن َي ْم ُلكَه بإحسانه؛ ف َي ْس َت ْعبِدَ ه و َينقا َد له و َيذ َّل له ،و َي ْب َقى من َأ َح ِِّ
الناس إليه.
وإ َّما أن ُي َفت َِّت كَبِدَ ه و َي ْق َط َع دابِ َره إن أقا َم عىل إساءتِه إليه ،فإنه ُي ِذي ُقهِ
أضعاف ما َي ُ
بانتقامه.
نال منه
بإحسانِه
َ
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عرفة ،واهللُ هو المُْو ِّف ُق المُْ ُ ِ
حق المَْ ِ
اخلري ك ُّله
و َمن َج َّر َب هذا َع َر َفه َّ
َ
عني ،بيده ُ
ُ
املسؤول أن َي ْس َت ْع ِم َلنا وإخوانَنا يف ذلك بِ َمن ِِّه وك ََر ِمه.
غريه ،وهو
ال إل َه ُ
مائة م ٍ
الفوائد ما يزيدُ عىل ِ
ِ
ِ
نفعة لل َع ْب ِد
اجلملة :ففي هذا المَْقا ِم من
ويف
َ
َ
عاج َلة ِ
ِ
وآج َلة ،سن َْذك ُُرها يف َم ْو ِض ٍع َ
آخ َر إن شا َء اهللُ تعاىل.
ِ
األسباب،
دار هذه
السبب العاشرِ ُ  :وهو
ُ
ُ
اجلامع لذلك ك ِّله ،وعليه َم ُ
ِ
ِ
األسباب إىل المُْ َس ِّب ِ
ِ
العزيز
ب
رت ُّح ُل بالفك ِْر يف
وهو تجَ ريدُ التوحيد وال َ
ِ
آالت ِ
احلكي ِم ،والع ْل ُم َّ
ِ
الرياح ،وهي بِ َي ِد محُ َ ِّر ِكها
ركات
بمنز َل ِة َح
بأن هذه ٌ
وفاطِ ِرها وب ِ ِ
ِ
ي ِّس ُن َع ْبدَ ه هبا،
َ
ارئها ،وال تَضرُ ُّ وال َتنْ َف ُع إال بإذنه ،فهو الذي حُ َ
وهو الذي َي رْ ِ
وحدَ ه ،ال َأ َحدَ ِسواه.
ص ُفها عنه ْ
َ
قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ

النبي َصلىَّ اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ل َع ْب ِد اهللِ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [يونسَ ]107:
وقال ُّ
بن َعب ٍ ضيِ
اجت ََم ُعوا َعلىَ َأ ْن َي ْن َف ُع َ
وك
«وا ْع َل ْم َأ َّن الأْ ُ َّم َة َل ْو ْ
ِ َّ
اس َر َ اهللُ عنهامَ :
َ
ض َ
بِشيَ ْ ٍء لمَ ْ َينْ َف ُع َ
وك إِلاَّ بِشيَ ْ ٍء َك َت َب ُه اهللُ َل َ
ك َو َل ِو ْ
اجت ََم ُعوا َعلىَ أ ْن َي رُ ُّ
وك لمَ ْ
ض َ
وك إِلاَّ بِشيَ ْ ٍء َك َت َب ُه اهللُ َع َل ْي َ
ك».
َي رُ ُّ
خوف ما سواه وكان عَدُ ُّوه
فإذا َج َّر َد الع ْبدُ التوحيدَ فقد َخ َر َج من قلبِه
ُ
َ
أهون عليه من أن يخَ ا َفه مع اهللِ ،بل ُي ْف ِر ُد اهللَ بالمَْخا َف ِة وقد َأ َّمنَه منهَ ،
وخ َر َج
من قلبِه اهتام ُمه به واشتغا ُله به وفِك ُْره فيه ،وتجَ َ َّر َد هللِ محَ َّب ًة َ
وخشي ًة وإناب ًة
وت ََو ُّكلاً واشتغالاً به عن ِ
غريه ،فيرَ َ ى َّ
أن إعام َله فِك َْره يف أ ْم ِر عَدُ ِّوه َ
وخ ْو َفه
ِ
منه واشتغا َله به من َن ْق ِ
توحيده ،وإال فلو َج َّر َد توحيدَ ه لكان له فيه
ص
ُش ْغ ُل ِ
شاغ ٍل ،واهللُ َيت ََولىَّ ِح ْف َظه والد ْف َع عنهَّ ،
فإن اهللَ ُيدافِ ُع عن الذين
آ َمنُواْ ،
فإن كان ُم ْؤ ِمنًا فاهللُ ُيدافِ ُع عنه وال بدَّ .
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ب إيامنِه ي ُ ِ
وبِ َح َس ِ
فاع اهللِ عنه ،فإن ك َُم َل إيامنُه كان َد ْف ُع اهللِ عنه
كون د ُ
َ
َأت ََّم َد ْفعٍ ،وإن َم َز َج ُم ِز َج له ،وإن كان َم َّر ًة و َم َّرةً ،فاهللُ له َم َّر ًة و َم َّرةً ،كام َ
قال
بعض الس َل ِ
فَ :من َأ ْق َب َل عىل اهللِ ب ُك ِّل َّيتِه َأ ْق َب َل اهللُ عليه جمُ ل ًة ،و َمن َأ ْع َرض
ُ
عن اهللِ ب ُك ِّل َّيتِه َأ ْع َر َض اهللُ عنه جمُ ل ًة ،و َم ْن كان َم َّر ًة و َم َّر ًة فاهللُ له َم َّر ٌة و َم َّرةٌ.
اآلمنني.
فالتوحيدُ ِح ْص ُن اهللِ األع َظ ُم الذي َمن َد َخ َله كان من
َ
كل ٍ
بعض الس َل ِ
يشء ،ومن مل يخَ ِ
خاف اهللَ خا َفه ُّ
َ
َف اهللَ َأ َخا َفه
فَ :من َ
قال ُ
كل ٍ
من ِّ
يشء.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
والساحر ،وليس له
والعائن
احلاس ِد
رش
فهذه عرش ُة
أسباب َيندف ُع هبا ُّ
اف
التو ُّج ِه إىل اهللِ وإقبالِه عليه وت ََوك ُِّله عليه ،وثِ َقتِه به ،وأن ال يخَ َ
َأ ْن َف ُع من َ
ُ
رجو سواه ،بل َيرجوه وحدَ ه،
غريه ،بل
يكون خو ُفه منه وحدَ ه وال َي ُ
معه َ
فال ُي َع ِّل ُق قل َبه ِ
ُ
ستغيث بسواه وال َي ْر ُجو إال إ َّياه.
بغريه وال َي
ِ ِ
بغريه ورجاه وخا َفه و ِك َل إليهِ ُ ،
ومتى َع َّل َق قل َبه ِ
خاف
فمن َ
ُ
ُ
وخذ َل من ج َهتهَ ،
شي ًئا غري اهللِ س ِّل َط عليه ،ومن رجا شي ًئا ِسوى اهللِ ُخ ِذ َل من ِجهتِ
ِ
خريه،
م
ر
وح
ه
ُ
َ
َ َ َ
َ
َ ُ
َ
فهذه ُسنَّ ُة اهللِ يف َخ ْل ِقه ﴿ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ﴾ [األحزاب.) ]62:
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