
فال ُمِضلَّ له،  ه هللاُ نا، من يهدِ أعمالِ  نا ومن سيئاتِ أنفسِ  رورِ من شُ  ��ِ  ه، ونعوذُ ه ونستغفرُ ه ونستعينُ ، حنمدُ �ِ  احلمدُ 

.هه ورسـولُ أن حممًدا عبدُ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ  فال هاِدَي له، وأشهدُ  ومن ُيْضِللْ   

)الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا َهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ َ� أَيـَُّها (  

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع هللاَ * َ� أَيـَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اتـَُّقوا هللاَ َوُقوُلوا قـَْوالً َسِديًدا (

: أما بعد) .. َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما  

..  الكرميةُ َتشمئزُّ منه النُّفوُس ..  و�كُل اَحلسناتِ ..  ُحيبُط الصَّاحلاتِ .. وُخُلٌق َذميٌم .. ذنٌب عظيٌم 

ما .. من الدِّماِء  َقطرةٍ  ْت أولُ وبسبِبه أُريق .. يف السَّماءِ ذنٍب  أولُ بسبِبه وقَع .. األلسنُة األثيمُة وتَِلُغ فيه 

حبيٌب وال بقى لصاحِبه ال يَ .. اطَع بسبِبه اإلخواُن قَ وتَـ .. خداُن افرتَق بسبِبه األَ .. أقبَحه من َذنٍب 

.إنَّه احلسُد وما أدراَك ما احلسدُ .. وهو عنَد ِهللا تعاىل �رذِل املراتِب .. صاحٌب   

وشرَّفه وكرَّمه،  بيِده، ونفَخ فيه من روِحه، المُ السَّ  عليهِ  وعال آدمَ  جلَّ  هللاُ  خلقَ رِحلُة احلسِد عندما  تْ بدأَ 

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمثَّ َصوَّْرَ�ُكْم ُمثَّ : (تعاىل قالَ  .. املنزلةِ  على هذهِ  إبليسُ ه سدَ حَ فله،  جودِ �لسُّ  املالئكةَ  وأمرَ 

قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ * قـُْلَنا لِْلَمآلِئَكِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ ِإالَّ ِإْبِليَس ملَْ َيُكن ّمَِن السَّاِجِديَن 

ٍر وَ  ْنُه َخَلْقَتِين ِمن �َّ ٌر ّمِ ما  أولُ : (رمحَه هللاُ يف تفسريِه عطيةَ  ابنُ  قالَ ، )َخَلْقَتُه ِمن ِطنيٍ أََمْرُتَك قَاَل َأَ�ْ َخيـْ

.)ذلك من إبليسَ  ، وظهرَ �حلسدِ  هللاَ  صيَ عُ   

َ ه ملا تَ أنَّ  إبليسَ  سدِ حَ  دةِ ومن شِ بل  َحسداً على ما  بين آدمَ  غويَ أن يَ  ه عليه، أرادَ له وغضبَ  هللاِ  مقتَ  بنيَّ

قَاَل فَِبَما َأْغَويـَْتِين ألَقْـُعَدنَّ َهلُْم : (عاىلتَ  قالَ كما ،  والغضبَ  ليشاركوه املقتَ  ،النِّعمةِ و  الَفضلِ  هم فيه من

ن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْميَاِ�ِْم َوَعن َمشَآئِِلِهمْ 
 َوالَ جتَُِد َأْكثـََرُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم ُمثَّ آلتِيَـنـَُّهم ّمِ

 يطانُ ه الشَّ ما حيبُّ  طلبُ ه؛ ألنَّه يَ من أتباعِ  ، وهو يف احلقيقةِ �بليسَ  شبيهٌ  احلاسدُ : (القيمِ  ابنُ  قالَ ، )َشاِكرِينَ 

له  سجدَ ه، وأىب أن يَ ه وفضلِ لشرفِ  آدمَ  حسدَ  عنهم، كما أنَّ إبليسَ  هللاِ  نعمِ  والِ ، وزَ اسِ النَّ  من فسادِ 

.هل يعتُرب بذلَك احلاسُد؟، وصدَق رمحَه هللاُ تعاىل، ولكن، )إبليسَ  ندِ من جُ  سًدا، فاحلاسدُ حَ   



بل قد أمَر .. امسعوا إىل سبِب أوِل ذنٍب يف األرِض .. وبعَد أن وقَع أوُل ذنٍب يف السَّماِء بسبِب احلسِد 

ِإْذ  ُل َعَلْيِهْم نـََبأَ ابـَْينْ آَدَم ِ�حلَْقِّ َواتْ : (للِعظِة والِعربةِ  هللاُ تعاىل نبيَّه عليه الصَّالُة والسَّالُم أن يقصَّها على أمَِّته

قَاَل ألَقْـتُـَلنََّك قَاَل (، فحسَد أخاُه على هذا الفضِل، )قـَرََّ� قـُْرَ�ً� فـَتُـُقبَِّل ِمن َأَحِدِمهَا َوملَْ يـُتَـَقبَّْل ِمَن اآلَخرِ 

َا يـَتَـَقبَُّل اّ�ُ ِمَن اْلُمتَِّقَني  ِإَيلَّ يََدَك لِتَـْقتُـَلِين َما َأَ�ْ بَِباِسٍط َيِدَي ِإلَْيَك ألَقْـتُـَلَك ِإّينِ َأَخاُف لَِئن َبَسطَت * ِإمنَّ

، ولكن )َوَذِلَك َجَزاء الظَّاِلِمنيَ  ِإّينِ أُرِيُد َأن تـَُبوَء �ِِمثِْي َوِإمثَِْك فـََتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ  * اّ�َ َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

فما أقبَح احلسَد ).. َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه فََأْصَبَح ِمَن اْخلَاِسرِينَ (عِظ أخيِه، مل يستمْع إىل و 

.وآخرتَُه وُدنياهُ  ..وأمَّه وأ�ُه ..  فها هو قد َخسِر نفَسه وأخاهُ ..   

ثنِني، فإذا أحُدمها قَتيٌل يدخُل بَني اال.. وكم له من مآسَي وعظائَم .. كم للحسِد من َضحا� وجرائَم 

ال يرتُك أمراً من من الشَّّرِ إال فعَله .. ويدخُل بَني اَألَخويِن، فإذا بينهما بُعَد املشرقِني .. واآلخُر سجٌني 

.وال يرتُك َجَسداً وال بيتاً إال دخَله..   

اَن ِيف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه آَ�ٌت لََّقْد كَ .. (، فماذا فعَل؟ بيوَت األنبياِء عليهم السَّالمُ بل حىت قد دخَل 

اقْـتُـُلوا *  ِإْذ قَاُلوا لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَىلٰ أَبِيَنا ِمنَّا َوَحنُْن ُعْصَبٌة ِإنَّ أََ�َ� َلِفي َضَالٍل مُِّبنيٍ *  لِّلسَّائِِلنيَ 

).نُوا ِمن بـَْعِدِه قـَْوًما َصاِحلِنيَ يُوُسَف أَِو اْطَرُحوُه أَْرًضا َخيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم َوَتُكو   

 مرٌض من أمراضِ  احلََْسدُ : (ه هللاُ رمحَ  تيميةَ  بنُ يقوُل ا.. على نفِسه من احلسِد .. لذلَك ال �مُن أحٌد 

َما خال َجَسٌد من حسٍد، َلِكنَّ  ، َوِهلََذا يـَُقالُ من النَّاسِ  ِمْنُه ِإالَّ اْلَقِليلُ  صُ لُ َوُهَو مرٌض َغالٌب َفال خيَ  ،النَّفسِ 

ال  يُوُسفَ  إخوةَ  نساكَ َما أَ  :فـََقالَ  ؟،اْلُمؤمنُ  دُ حيسِ أَ : لِْلحسِن اْلَبْصرِيِّ  فيه، َوقد قيلَ خيُ  والكرميَ  ،بديهيُ  اللَِّئيمَ 

).�ً َما مل تـَْعُد بِِه يًدا َوِلَسا فَِإنَُّه َال َيضرُّكَ  كَ درِ ِيف صَ  َوَلِكْن َعِمّهِ  ،َأَ� َلكَ   

 صُل إىليَ : (ه هللاُ مرقندي رمحَ السَّ  يثِ أبو اللَّ  نفُسه اليت بَني جنبيِه، يقولُ  لْم أنَّ أوَل ضحيٍَّة للحاسِد هيَ واع

َقِطُع،: والهاأُ  مخُس عقو�ٍت قبَل أْن َيِصَل َحَسُدُه إىل احملسوِد، احلاسدِ    ُمِصيبٌة ال يُؤجرُ : و�نيها َغمٌّ ال يـَنـْ

 يـُْغَلُق عنُه �بُ : هاوخامسُ  جلَّ وعال، ْخُط الرَّبِّ سَ : هاورابعُ  َمَذّمٌة ال ُحيَْمُد عليها،: هاو�لثُ  عليها،

.، نعوُذ �ِ� تعاىل من ذلَك، فأيُّ خٍري يرجوه احلاسُد بعَد ذلَك؟)الّتوفيقِ   

http://www.alukah.net/sharia/0/75839


أَْم : (، كما قاَل تعاىلبقسمِتهغَري راٍض ُمعارٌض ِ� يف حكمِته، احلاسُد يف حقيقِته كارٌه ألقداِر ِهللا تعاىل، 

ُ ِمن َفْضِلهِ  ، ويريُد الّرِزقِ  يف سبحانَه ذا الذي يُريُد أن ُيشارَك هللاَ  ، فمن)َحيُْسُدوَن النَّاَس َعَلٰى َما آَ�ُهُم ا�َّ

نَـُهم مَِّعيَشتَـ (، بَني اخللقِ  خزائَن الرَّمحِن كما يشاءُ أن يُوزَِّع  ُهْم ِيف أَُهْم يـَْقِسُموَن َرْمحََت رَبَِّك َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ

نـَْيا َّا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لِّيَـتَِّخَذ بـَْعُضُهم بـَْعًضا ُسْخرِ�� َوَرْمحَُت رَبَِّك َخيْـ  اْحلََياِة الدُّ ٌر ممِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ولذلَك ، )َجيَْمُعونَ  .)َجْوِف َعْبٍد اِإلميَاُن َواحلََْسدُ   ِيف  ال َجيَْتِمعُ (: قَاَل َرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ  

أََتْدرِي َعَلى َمْن َأَسْأَت اَألَدبْ *** َأال ُقْل ِلَمْن َكاَن ِيل َحاِسًدا   

ِإَذا أَْنَت ملَْ تـَْرَض ِيل َما َوَهبْ *** َأَسْأَت َعَلى ا�َِّ ِيف ِفْعِلِه   

:، وكما قاَل القائلُ )ه يف احملسودِ من فعلِ  أكثرَ  يف احلاسدِ  فعلُ ، يَ فٌ نصِ مُ  داءٌ  احلسدُ (: عرايبٌّ أَ  قالَ   

فإنَّ َصربََك قاتُِلهْ  *** اصْرب على َكيِد اَحلسودِ   

ِإْن َمل جتَِْد َما �كُلهْ *** فالنَّاُر �كُل بعَضها   

: األصمعيُّ  قالَ احملسوُد من العداواِت،  يشعُر بهجلرميِة يف ا�تمعاِت، ِلما لكراهيِة والاحلسُد قد يكوُن سبباً 

ما : له ه، فقالَ فوعظَ  هم، فأ�ه رجلٌ أعراضَ  ويشتمُ  ،ه، يؤذي جريانَ ريراً شِ  ذيئاً بَ  البصرةِ  من أهلِ  رجلٌ  كانَ (

 لبِ على الصَّ : قالَ  ،ك؟حيسدونَ  شيءٍ  على أيِّ : له سدونين؛ قالَ م حيَ إ�ِّ : قالَ  ،ك؟ك يشكونَ جريانُ  �لُ 

، �ً تحازِ مُ  ه، فقعدَ معه إىل جريانِ  فأقبلَ . . معي قبلْ أَ : قالَ  ،؟اكَ ذَ  وكيفَ : قالَ  ،-أي على قتلي َمصلو�ً –

 فذكرَ  - وفالنٌ  وفالنٌ  املنذرِ  بنُ  أ� ومالكُ  صلبُ  أُ أّينِ : معاويةَ  كتابَ   الليلةُ  طرقَ : قالَ  ،؟ما لكَ : فقالوا له

 ال كرامةَ أنَت مع هؤالء و  صلبُ تُ  ، أنتَ هللاِ  � عدوَّ : فوثبوا عليه، وقالوا - البصرةِ  أهلِ  شرافِ من أَ  رجاالً 

).لو كان خرياً  ، فكيفَ لبِ على الصَّ حىت سدوين أما تراهم قد حَ : فقالَ  جلِ إىل الرَّ  فالتفتَ  ،!لكَ   

سدِ خلو من احلَ ال أَ  حىت على املوتِ ***  سفيويت فوا أَ سدوين على مَ حيَ  إنْ   

.الرحيمُ  ، فاستغفروه إنه هو الغفورُ ذنبٍ  من كلِ  املسلمنيَ  ولسائرِ  يل ولكم ،اجلليلَ  العظيمَ  هللاَ  أستغفرُ   



 ، وأشهدُ العظيمِ  ذو الفضلِ  ه، وهللاُ من عبادِ  على من يشاءُ  ، يتفضلُ الرحيمِ  رِّ ، البَـ الكرميِ  اجلوادِ  �ِ  احلمدُ 

 وجوامعَ  احلكمةَ  ه، آ�هُ ورسولُ  هللاِ  عبدُ  نا دمحماً � ونبيَ أن سيدَ  له، وأشهدُ  ريكَ ه ال شَ وحدَ  إال هللاُ  أن ال إلهَ 

:أما بعد..  ينِ الدِّ  إىل يومِ  هم �حسانٍ من تبعَ و ه ه وصحبِ وعلى آلِ يِه عل و�ركْ  وسلمْ  صلِّ  ، فاللهمَّ مِ لِ الكَ   

اُء العظيُم الذي دبَّ يف األمِم  قَاَل القاضيُة،  فحلَّْت عليهم بسبِبه الُعقو�تُ  ،املاضيةِ أتعلموَن ما هو الدَّ

َلُكُم احلََْسُد، َواْلبَـْغَضاُء ِهَي ( :صلى هللاُ عليه وسلمَ َرُسوُل ا�َِّ  اْحلَالَِقُة، َحالَِقُة َدبَّ ِإلَْيُكْم َداُء األَُمِم قـَبـْ

، )ال يزاُل النَّاُس خبٍري ما َمل يتحاَسُدوا: (، وهذا ِمصداُق قولِه عليه الصَّالُة والسَّالمُ )الَ َحالَِقَة الشَّْعرِ  ،الدِّينِ 

م إذا حتاسدوا، ذه .َب عنهم اخلُري، وأ�هم الشَّرُّ واملعىن أ�َّ  

يٍم، ُيستعاُذ منه كما ُيستعاُذ من الشَّيطاِن الرَّجيِم، كما قاَل بل كفى �حلاسِد مذمًة أن يكوَن يف مقاٍم أث

.، فعداوتُه يف بين اإلنساِن، كعداوِة الرَّجيِم الشَّيطانِ )َشِرّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ  َوِمنْ : (تعاىل  

إّال َعَداوَة َمن َعاداَك ِمن َحَسدِ ***  َمَودَّتـَُهاُكلُّ الَعَداوِة َقد تـُْرَجى   

َال تـََباَغُضوا، َوَال َحتَاَسُدوا، : (امسعوا إىل وصيَِّة النَّيبِّ صلى هللاُ عليه وسلَم ألهِل اإلمياِن حني قاَل هلمأخرياً و 

: وهو يسمُع َحديثَ  وكيَف حيسُده ،املؤمنَ حيسُد أخاُه فاملؤمُن ال ، )َوَال َتَدابـَُروا، وَُكونُوا ِعَباَد ِهللا ِإْخَوا�ً 

.فحقيقُة اإلمياِن، هو صفاُء القلِب لإلخوانِ ، )َأَحدُُكْم، َحىتَّ حيُِبَّ ِألَِخيِه َما حيُِبُّ لِنَـْفِسهِ َال يـُْؤِمُن (  

وٌف َعلى اَجلَسدِ وال َصالٌة وال صُ  *** َما اخلُري َصوٌم َيُذوُب الصَّائموَن له  

ا هَو تْرُك الشَّّرِ ُمطََّرحاً  ِمن َحَسدِ ونَفُضَك الصَّدَر ِمن ِغلٍّ و  *** وإمنَّ  

نا وترمحنا لنكوننَّ من نا، وإن مل تغفر لاللهمَّ اغفر لنا واصفح، اللهمَّ اغفر لنا وجتاوز، ربَّنا ظلمنا أنفسَ 

نا، واعُف عنا وارمحنا، ه، اللهمَّ ال ُتسلِّط علينا بذنوبِ اللهمَّ قنا شرَّ كلِّ ذي شّرٍ أنت آخٌذ بناصيتِ ، اخلاسرينَ 

وترضى،  نا، اللهم وفقنا إىل ما حتبُ أنفسِ  � وقنا شرَ ، اللهمَّ أهلمنا رشدَ واإلكرامِ  اللهم جتاوز � ذا اجلاللِ 

نا فيمن �، واجعل واليتَ أمورِ  نا ووالةَ نا وأصلح أئمتَ والتقوى، اللهم آمنَّا يف أوطانِ  وخذ بنواصينا إىل الربِ 

، وال جتعل يف نا الذين سبقو� �إلميانِ انِ ، ربنا اغفر لنا وإلخو رضاك � ربَّ العاملنيَ  ك واتقاك واتَّبعَ خافَ 

.رحيمٌ  نا غًال للذين آمنوا، ربَّنا إنك رءوفٌ قلوبِ   




