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األستاذ  :عبد اهلل لعريط
احلمد هلل تعاىل ،نستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من ِ
يهده اهلل فال
إن َ
َ
عبده
حممدا ُ
مضل له ،ومن يضلِ ْل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبِعه بإحسان إىل يوم الدين.
بني يدي املقال :
كثر يف زماننا احلسد والغرية والتشفي يف الناس  ،وأصبح كثري من الناس يف حرية ودهشة من هذا الصنف من
البشر الذين ال يرقبون يف عبد إال وال ذمة حني البالء واملصيبة .
وهنا نشري أن العبد مطالب مبعرفة بعض أوصاف اخلصوم وصفات أعداء النعم حىت يكون على علم مبكرهم
فال تصيبه الدهشة وال احلرية منهم لو قدر اهلل له أمرا من الشر .
فمن مجلة أوصافهم ما ذكر بعض الشعراء يف أبياهتم الشعرية :
وي وم َّ ِ
ب نَاب الضَّح ِ
ص ِم تَ ْعلُوه غُْب رةٌ -----وِيف الْ َكر ِ
ك يَْب ُدو تَ َشفِّيًا .
الس ْعد َو ْجهُ اخلَ ْ
ْ
ََْ َ
ُ
ْ
َ
ُ َ
تغري الوجه للغم .
غُْب َرةٌ  :لَ ْونُهُ بِِه غُْب َرةٌ ،كناية عن ر
من صفاهتم  :ألد اخلصوم للعبد من تراه يوم سعدك وفرحك عابس الوجه حزين مهموم مغموم يعلو وجهه قرت
و سواد قامت وكأنه وتر أهله  ،فال يعجبه فرحك وسعادتك بل تؤمله وتفسد عنه حياته .
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بينما لو يقدر اهلل لك مكروها أو مصيبة وغريها من حوادث الزمن  ،تراه فرحا مسرورا يتهلل وجهه كأنه
مذهبة أو البدر يوم متامه  ،ويسعى سعيا حثيثا يف نشر خربك حمدثا أقرانه وخالنه مبا ألَّ بك باديا على وجهه
عالمة السرور يضحك حىت تبدو نواجذه فسبحان العلي القدير !!.
وهؤالء جيب احلذر منهم ودعوة أهل اإلصالح إلرشادهم وإصالح قلوهبم ألهنم أخطر من األمراض العضوية
وأشد فتكا من اجلراثيم ومن الكوارث البيئية .
وإذا ساد هؤالء وتسلطوا فاعلم أن النهاية وشيكة باألفراد واجلماعات .
احلاسد للنعم  :قال بعض احلكماء  ":ما رأيت ظاملاً أشبه مبظلوم من حاسد؛ إنه يرى النعمة عليك نقمة عليه.".
وبالتايل فسوف يسعى إلزالتها بكل ما أو ي من قوة وقد يفسد على الناس حياهتم بالتعدي واجلور والظلم والزور
.
املخرج لكل حاسد  :جيب أن تكون على علم بأن املنعم واملتفضل على عباده بالنعم هو اهلل  ،قال اهلل تعاىل
ضلِ ِه ":النساء .45
اه ُم اللَّهُ ِمن فَ ْ
َّاس َعلَ ٰى َما آتَ ُ
 ":أ َْم ََْي ُس ُدو َن الن َ
فال جيوز أن حتسد أخاك على نعمة أنعمها اهلل عليه  ،وبالتايل فيكون سخطك عليه هو سخط على أقضية
اهلل  ،والويل لك مث الويل إن كنت تسعى يف إحلاق الضرر مبن تفضل اهلل عليهم بالنعم ولو كانوا من خصومك
وأعدائك .
ِ
األس َق ِع
عن َواثلةَ ب ِن ْ
ْ

رضي اهلل عنه

ول اللَّ ِه ﷺ
رس ُ
َ
قال :قَ َال ُ

ِ
":ال تُظْ ِه ِر الشَّماتَة أل ِ
يك
يك فَ ْريمحْهُ اللَّهُ َويبتَل َ
َخ َ
َ

"رواه الرتمذي

حسن.
وقال :حديث ٌ
بعدوه  :فرح مبكروه أصابه.
الشماتة  :مشَت ِّ
ِ
التشفي  :الت َ ِ
ور بِال رس ُروِر نِ َكايَةً ِمْن ُه ْم َ ،كأَنَّهُ يَأْ ُخ ُذ ثَأَْرهُ ِمْن ُه ْم.
َّشفِّي م َن األ َْع َداء  :الشرعُ ُ
اعلم أن التشفي من اإلخوان منهي عنه وأنه من عالمات مرض القلوب وجيب التوقي منه وعالجه يكون
مبعرفة حقوقك جتاه إخوانك يف سرائهم وضرائهم  ،ومعرفة أن ما يصيبهم من مصيبة فبإذن اهلل .
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واعلم كذلك أن الشماتة والتشفي من صفات املنافقني عياذا باهلل  ،قال اهلل تعاىل  ":إِن تُ ِ
ك َح َسنَةٌ
صْب َ
صب َ ِ
ِ
َخ ْذنَا أ َْمَرنَا ِمن قَ ْب ُل َويَتَ َولَّوا َّوُه ْم فَ ِر ُحو َن" .التوبة ( ، .)45وأن اجلزاء
ك ُمصيبَةٌ يَ ُقولُوا قَ ْد أ َ
تَ ُس ْؤُه ْم ۖ َوإِن تُ ْ

لمة اليت تشفيت ألخيك منها  ،وهذا جزاء وفاقا .
من جنس العمل فقد يدور الزمان وتبتلى بنفس املصيبة أو امل َّ
ُ
فعليك بتقوية اليقني يف قلبك واإلكثار من ذكر اهلل الذي يزيل عنك هذا احلجاب الذي يعمي البصرية ويهوي
بصاحبه يف حفر العار والشنار مث النار وبئس القرار .
من خاف التشفي أو الشماتة  :ينبغي للعبد أن يلتجأ لربه بالدعاء واإلستعاذة به من امثال هؤالء كما كان
النيب صلى اهلل عليه وسلم يتعوذ باهلل من شرهم روى اإلمام البخاري رمحه اهلل عن أيب هريرة رضي اهلل عنهأ أن
ِ
النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  ":تَع َّوذُوا بِاللَّ ِه ِمن جه ِد الْبالَِء  ،ودرِك َّ ِ
ض ِاء َ ،و َمشَاتَِة
الش َقاء َ ،و ُسوء الْ َق َ
َ
ْ َْ َ
َ ََ
األ َْع َد ِاء ".
َّ ِ ِ
ب اللَّهُ لَنَا ُه َو َم ْوَالنَا ۖ َو َعلَى اللَّ ِه فَ ْليَتَ َوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َن
وعليه أن يردد قول اهلل تعاىل  ":قُل لن يُصيبَ نَا إَّال َما َكتَ َ

" .التوبة .".-45-

هو موالنا  :املوىل أي الناصر ملن استنصره  ،فال ناصر للعبد من شياطني اجلن واإلنس سوى اهلل  ،فليلتجأ
العبد جلواره وليخلص الوالء له وليفر إليه فهو نعم املوىل ونعم النصري .
اللهم احفظنا من زيغ شياطني اجلن واإلنس  ،ونعوذ بك من قهر الرجال ومن مشاتة األعداء ومن احلور بعد
الكور .
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