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.الغيرة :١٠٠-٠٦٩ الدرس - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

  .م١٩٩٩-٩-٦: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
 

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،           

هم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا   اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، الل

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، وزدنا علماً

  .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
 

فـي   ،من دروس مدارج السـالكين  والستينمع الدرس التاسع  ،خوة المؤمنونألا أيها        

مضي في الحديث عن قبل أن نمنزلة الغيرة، و اليومالمنزلة إياك نستعين، وازل إياك نعبد ومن

  .ال بد من مقدمة ،شروطهاوعن  ،عن خصائصهاو ،هذه المنزلة

وفيه هيكل عظمي،  ،سجوفيه نُ ،حواسوفيه  ،فيه أجهزةو ،كجسم فيه أعضاء نسانإلا        

، وهـذه الخصـائص   وفق خصائص النفسوجل سوى هذه  ، واُهللا عزأما كنفس فيه خصائص

، هـذه  أو دركـات نهـوي بهـا    ،بها نرقىيمكن أن تكون سلَّما  ،أنها حيادي :أوُل صفة فيها

  :نضرب لذلك مثالً .ألن اإلنسان مخير ،الخصائص حيادية

في الحياة، سـمها إن   أن يكون كاآلخرين الناجحين يتمنى :نسانمن أدقِّ خصائص اإل        

الخصيصـة تتمنـى أن    هذه، ها إن شئت حسداً، سمالتنافس حب شئت، سمها إن شئت غيرةً

طالب علم  إنساناً رأيتَفي الخير  وظَفتها، فلو تكون كفالن، وتتألَّم إن لم تكن مثلَه، هذه حيادية

اُهللا  أجـرى ، وحزم أموره وله اطِّالع واسع ضبط نفسه ، إنساناًاب اهللايتقن كت ، إنساناًشرعي

 ،في الخير وظَّفتها، فهذه الخصيصة أن تكون مثلَه على يديه أعماال طيبةً، فيه خصيصة تتمنى

 ترى إنساناً :في الشر توظيفهاأما  ،، هذا توظيفها في الخيرفبعثتك إلى أن تنافسه، فتفوز بالجنة

، الفجـور في الغنى و مثلهأن تكون  تريد، له جاه عريض فتنافسه على المال ٌل كثير أومعه ما

ما نرقى به أو دركـات  أن تكون هذه الخصيصةُ سلَّ فبينما، فتها في الشرالخصيصة نفسها وظَّ

  .، فالخصيصة حياديةنهوي بها
  

  
  

 :ما المراد بمعنى هذا الحديث؟ 

 :ئص النفس البشرية من خصا
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        نع  ودعسنِ ماب- اللَّه يضرنْهقَاَل -ع: )) تُ النَّبِيعملَّى اللَّ-سصلَّمسو هلَيع قُوُل -هي: 

ورجٍل آتَاه اللَّه حكْمةً  ،في الْحقِّ هلَكَتهفَسلَّطَه علَى  رجٍل آتَاه اللَّه ماالً ؛حسد ِإال في اثْنَتَينِ ال

   .))يعلِّمهاوفَهو يقْضي بِها 

أن يكون  تمنى ،أن يكون غنيا منفقاً تمنىأو  ،أن اإلنسان تمنى أن يكون عالماً :فمعناه        

تدفعك إلى نيل  التيباعثُ من البواعث  :، إذًايب، هذا شيء طأو غنيا منفقاً معلِّماً عامالً عالماً

لو وجهتهـا إلـى    نفسها، هي صيصةاآلخرة هذه الخوفي الدنيا  الخيرات في أعلى الدرجات

فـي   غارقاً فاجراً أن يكون غنياً الحاسدتمنى هذا  ،-ال سمح اهللا-الدنيا فتمنَّيتَ أن تكون غنيا 

قوده إلـى  والسمة نفسها تقوده إلى الجنة أو ت نفسها، فالخصيصة متع حسية أودت به إلى النار

 ،وكل جبلِّتها حيادية ،فطرهاوكلُّ  ،كل خصائصها، وسمات النفس وكلُّ ،هي حيادية :اًالنار، إذ

  .ف في الخير أو تُوظَّف في الشرتُوظَّ
  

  
  

سم هذا الميَل تأكيـد الشخصـية، تأكيـد     ،متفوقايحب أن يكون مهما، مبرزا  اإلنسان        

، تعمـل  ى بالخير؛ تطلب العلم وتعلِّم العلـم الميل يمكن أن يرو هذا، الذات، الشعور باألهمية

، أو تؤكِّد الذات بإيذاء اآلخرين وإرهابهم وإيقـاع األذى بهـم كـي    فترقى الصالحةاألعماَل 

  .ذاتك أكَّدت ،يهابونك

كي يشعرك أنك ال شيء أمامه  العراقيَل، إما أن يخلق لك لك قضية عند إنسان :أحياناً        

لحالين يريد أن يلفتك إلـى  ، في كال اطيب إنسان، ن هذا إنسان عظيميعاونك فتشعر أ ، أو أن

، والميـُل  خدمتك، وإما عن طريق إيقـاع األذى بـك   طريق، إما عن خطورته، وإلى أهميته

كـلُّ   ،، ألن اإلنسـان مخيـر  الشـر  فيهذا الميل يوظَّف في الخير كما يوظَّف  ولكن ؛واحد

  :-قال تعالى التعبيرإن صح -ة نفسه خصائصه ومفردات جبلِّته وتسوي

  
  ]٧: اآلية الشمسسورة [ 

  .حيادي  

: لَّف الكتـاب هذه المنزلة كما قال مؤ ،من أجل أن أصل إلى منزلة الغيرة المقدمة هذه        

  :تعالى، قال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين

  

 : ما الغرض من هذا الكالم؟
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  ]٣٣: اآلية األعرافسورة [

  

  
  

-قَاَل رسوُل اللَه  ،قَاَل -رضي اللَّه عنْه- مسعودعن عبد اللَّه بنِ  :الصحيح وفي        

 لَّى اللَّهصهلَيع لَّمسو-:  

وال َأحد َأحب ِإلَيه  ،وما بطَن منْهافَلذَِلك حرم الْفَواحشَ ما ظَهر  ،َأحد َأغْير من اللَّه ال((        

 اللَّه نةُ محدالْمذَِلكفَل هنَفْس حدم((.   

ومـن   ،أحد أحب إليه المدح من اهللا وما، التي تعمل عمل ليس -ما–أغير خبر  :طبعاً        

  .أجل ذلك أثنى على نفسه

        نقَاَل ع ةيرغالْم: )) نب دعةَقَاَل سادبالً :عجتُ رَأير لَو    فـيبِالس تُهبـري لَضَأترام عم

 رفَحٍغَيصم،  وَل اللَّهسر لَغَ ذَِلكفَب-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَاَل -ص:  

        ونبجَأتَع دـَع ومن َأجِل غَيرة اللَّه  ،منِّي َأغْيرواللَّه  ،واللَّه َألنَا َأغْير منْه ؟!من غَيرة س

 را ظَهشَ ماحالْفَو مراحنْهم طَنا بمو، اللَّه نم ذْرالْع هِإلَي بَأح دال َأحو،  نمِلوـثَ   َأجعب ذَِلك

رِيننْذالْمو شِّرِينبالْم،  بَأح دال َأحوهِإلَي  نةُ محدالْمِل ذَ ،اللَّهَأج نمنَّةَوالْج اللَّه دعو ِلك((.   

  .فاُهللا يغار        
  

  
  

، أخيهابن  والثاني ،شباب، أحدهم ابنُه ثالثة، رأى أب يمشي في الطريق :مثالً أضرب        

 ؛من؟ اتِّجاه ابنه جاهات؟ يشعر بمرجٍل نون، بماذا يشعر هذا األب، والثالثة يدخِّوالثالث ال يعرفه

ـ على سالمته حرصهومن شدة  ،، من شدة محبته لهقد يضربه، وقد يعنِّفه ه ، ومن شدة غيرت

، ابـن  ، لماذا يا عمي تدخِّن؟ ابنه أدبه وضربهالربع، التعنيف البن أخيه ينزل إلى عليه يعنِّفه

نفعال وهذا األلم وهذا الصوت المرتفع وهـذا الضـرب   ، فهذا االكلمة، الثالث وال أخيه كلمة

، فلذلك الغيرة من صفات كمال اإلنسان، فهذا الذي بسبب المحبة والحرص التعنيفوهذا  أحياناً

  .ليس من بني البشر يغارال 
  

  
  

  .في أهله حشةالفاالذي ال يغار على عرضه ويرضى  :؟ قالومن هو الديوث        

 :من هو الديوث؟ 

 :من صفات كمال اإلنسان 

 : ؟تحت أي باب يندرج هذين الحديثين



4 
 

.الغيرة :١٠٠-٠٦٩ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

، ال من فتن، ال غيرة أبداً جسمها، ولو بدا معظم ما في لو برزتْ زوجتُه بأجمل زينة        

عليه الصالة -رد عن النبي كما و والديوث، غار على أهله ويرضى الفاحشة فيهم، هذا ديوثي

  .ال يروح رائحة الجنة: -والسالم

أن  ،-نـه رضـي اهللا ع - هريرةعن أبي  ،من حديث أبي سلمة :الصحيح أيضاً وفي        

   :قال -سلمصلى اهللا عليه و-رسول اهللا 

        نةَ  َأبِي عريره-نْهع اللَّه يضر-،  النَّبِي نع- هلَيع لَّى اللَّهصلَّمسقَـالَ  -و َأنَّه: ))ِإن 

   .))اللَّهمن ما حرم اللَّه يغَار وغَيرةُ اللَّه َأن يْأتي الْمْؤ
  

  
  

قة باهللا في كثير من القضايا المتعلِّ مثاللماذا يضرب األب  :قد يسأل أحدكم :وبالمناسبة        

واحد يتمنَّى أن تكون خيـراً   أي هناك إنسان ،اهللا على؟ ألن نظام األبوة وحده يدلُّك عز وجل

  .من أجل ابنه نهاراً يعمل ليالً قدهناك إنسان واحد  ،هو األب منه

، جـاء السـاعة   ، نقل أكياس، ينوء بحملهاجداشاقا  حدثني أخٌ عن إنسان يعمل عمالً        

أتعمل : الثامنة مساء، المبلغ زهيد، فقال له صاحب العمل الساعةوبدأ يعمل حتى  ،الثامنة تماماً

؟ عنده زوجـة  نعم، لماذا: قال ؟وعشرين ليرة إضافية اًوتأخذ خمسة عشر الحاديةحتى الساعة 

قد يـأتي   اليسير، وهذا المبلغ ألن له زوجة وأوالد ،اً، عمل يهد الجباَل، بأجر زهيد جدوأوالد

لماذا يعمـل هـذا    وهو، وجل ز، هذا بطل عند اهللا عوقد يأتي بفاكهة ألوالده وزوجته بخبز،

، يجهـد هـذا   بطعـام بفاكهة و يفرحهمحبه ألهله وأوالده، من أجل أن ؟ من شدة العمل الشاقُّ

الجهد.  

        نةَ  عريرَأبِي ه- اللَّه يضرنْهع-،  النَّبِي نع-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَـالَ  -ص َأنَّه: ))ِإن 

  .))اللَّهمن ما حرم اللَّه يغَار وغَيرةُ اللَّه َأن يْأتي الْمْؤ

م ، يتألَّأو إلى مستقبله ،إلى صحته أو، يسيء إلى سمعته يعمل عمالً ه مثالًوجد ابنَ فإذا        

 إلى أن تؤدب ابنَك، نظام األبوة يـدلُّ علـى اهللا   يدفعك، هو الذي ، وهذا األلم هو الغيرةاألب

  .رحمة وعلماً
  

  
  

         وبصراحة. يعصي اَهللا يغار اُهللا حينمافالعبد:  

 :هذه غيرة اهللا عز وجل 

 : قة باهللا عز وجل؟لفي كثير من القضايا المتع مثالًلماذا يضرب األب 



5 
 

.الغيرة :١٠٠-٠٦٩ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

يت البيتَ وقد أت ،على مقعد وثير الشِّتاءأيام  في غرفة الجلوس مرتاحاً وإذا كنت جالساً        

فأةُ مشتعلةٌ حتى استرختْ والمد المقعد الوثير هذاما إن استرخيتَ على وأنت في غاية التعب، و

هل هناك أب فـي  ، سيكون ماالصغير يقترب نحو المدفأة وهو يجهل  ابنك فرأيت ،أعضاؤك

نَه من أن تحتـرق  ليمنع اب مجلسه؟ لو كان منهكاً من التعب إال ويقفز من األرض يبقى جالساً

الغيرة مظهر سـلوكي   :إذًا ،والرحمة الحبوأساس الغيرة  ،؟ غيرةيده بالمدفأة، ما هو التفسير

، عبـد  بـاهللا ، أعـوذ  ، عبد يشرب الخمر، اتركه لجهنمإن اهللا يغارف، من حب ورحمة ينطلق

وجبـال   ،جميـل وبلـد سـياحي    ،، أو شعوب ضالَّة مضلَّة فسق وفجوريزني، اتركه لجهنم

وكـل الموبقـات    ،، وكلُّ شيء ميسورتجارة رائجة، وجميلة ومناظر ،خضراء، وطعام طيب

يء إلى يوم القيامة إلـى جهـنم   دث مع الشعب ش، ال يحموجودةوكل األشياء القذرة  ،موجودة

ودوا ، حتى يعوهناك ضيق في األرزاق ،، هناك قحطشح المياه وهناك، هناك زلزال؛ كله، ال

  .ز وجلغيرة اهللا ع وهذه، إلى اهللا عز وجل
  

  
  

 الحفرة، تبقى ساكتاً جاهباتِّأعمى يمشي  وترى طفالً ،حفرة عميقة جداً :مثالً أضرب        

  :وهو ليس ابنَك؟ مستحيل، هذه الغيرة، قال تعالى

  
  ]٣٣: اآلية األعرافسورة [

  

، ولو أنه أباحها وانتهـت  طريقٌ إلى النار والفواحش، احش؟ ألنه يغارحرم الفو ولماذا        

وألنه يغـار يسـوق    ،وألنه يغار حرم الفواحش ؟وجل عز اهللاأين غيرةُ  ،بصاحبها إلى النار

ألنه حرم نفسـه هـذه    ،يغار يغضب من عبد أتى ما حرم عليه وألنه، لعباده بعض المصائب

  .السعادة
  

  
  

ي رَأيتُ رجال مع امرَأت لَو :سعد بن عبادةَ قَاَل(( :عن الْمغيرة قَاَل :الصحيح أيضاً وفي        

من غَيرة  َأتَعجبون :فَقَاَل -صلَّى اللَّهَ علَيه وسلَّم-ذَِلك النَّبِي  فَبلَغَ ،لَضربتُه بِالسيف غَير مصفَحٍ

دع؟!س نْهم رَألنَا َأغْي،  رَأغْي اللَّهنِّيوم((.   

 :ن صفات المؤمنين م

 :لماذا حرم اهللا الفواحش؟ 
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تخرج زوجتُه إلى الشُّرفة بالثيـاب   ،لهيأبه كلُّ شيء يراه من أهله ال  ،ال مباٍل إنسان        

 اهللا، ال يخجل من مرتاحاً وال يغار تراه ،العاموالشرفة على الطريق  ،الفاضحة لتنشر الغسيل

  .، فالغيرةُ من صفات المؤمنينامرأتُه بهذا الشكل أمام الرجال أن تظهر

        نقَاَل ع ةيرغالْم: )) نب دعقَاَل سادبةَع: تُ لَوَأيالً رجر    فـيبِالس تُهبـري لَضَأترام عم

َألنَـا   ؟!من غَيرة سـعد  َأتَعجبون :فَقَاَل -صلَّى اللَّهَ علَيه وسلَّم-ذَِلك النَّبِي  فَبلَغَ ،غَير مصفَحٍ

نْهم رَأغْي،  رَأغْي اللَّهنِّيوم((.   
  

  
  

، المـؤمن  نقيصة في اإلنسان يعد، وهناك غضب هناك غضب شريف ،الكرام خوانناأ        

لزوجـة   ،األكل تأخَّر، آلنية كُسـرت  قضيةأما  ،، وال يثور ألكلحرماتُ اهللايغار إذا انتُهكت 

، أمـا  ال شأن لها عنـده  ، أمور الدنيا، يألف ويؤلفلين، هذا هين غابت عند أهلها فترة أطول

، إن أغضبته الدنيا سقط من عينهـا  ؟اما الذي يغضب زوجه تشعرأمور اآلخرة، هي الزوجة 

، لكـن  يوجد إنسان ال يغضب، والغضب ضروري ، والعينيها فيوإن أغضبته اآلخرة عظُم 

وا؟ أول أم يغضبك أنهم ناموا ولم يصلُّ؟ ناموا ولم يأكلوا األوالدما الذي يغضبك؟ يغضبك أن 

الحمد هللا  ، وتعشَّوا هل صلوا العشاء؟ كتبوا وظائفهم: قلَّما تجد أبا يقول ،وظائفهمكتبوا : تسأله

  :تعالىأين قوله  !!ةوالصال

  
  ]١٣٢: اآلية طهسورة [ 

  

، خَّر ربع ساعة يقيم عليه النكيـر تأ إذا، ن صاحب محلٍّ تجاري وعنده موظَّفيكو قد        

 في، وأمانة يشعر بغيرة الموظف وال ،مرتاح ؟مغرب ما صالها أين الدينلعصر والالظهر وا

يغار أدب  وألنه، وألن اهللا يغار حرم الفواحش، وألنه يغار ساق المصائب ؟، أفال توجههعنقك

  .، وألنه يغار ساق لهم ما يرجعهم إلى اهللا عز وجل عباده
  

  
  

  :ومما يدخل في الغيرة قوله تعالى :قال        

 :مما يدخل في الغيرة 

 : ما الذي يغضبك؟
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  ]٤٥: اآلية اإلسراءسورة [

  

ب الغيرة فال أحد أغير من هذا حجا: قال ؟أتدرون ما هذا الحجاب: عض العلماءب قال        

لمعرفته وتوحيده ومحبته، جعـل   وال أهالً ،لفهم كالمه أهالً، إن اهللا تعالى لم يجعل الكفار اهللا

 أن ينالَه من لـيس  عليه، غيرةً عن العيون مستوراً وتوحيده حجاباً وكالمه لهبينهم وبين رسو

  .أهال له

ألف، أن تجـدها فـي    خمسمائةقيمتها  -كيلو -ال ترض إذا كان عندك سبيكة ذهب         

أو غير ملمعـة،   ،أو غير منظَّفة ،مهملةوقد تجد قطعةً ثمينة في المطبخ  ،، تقيم النكيرالقمامة

بيتـه  ، وكلُّ إنسان فـي  وهو ثمين تغار مهان، وإذا الشيء ست في مكانها الصحيح تغارأو لي

مكانهـا فـي غرفـة     ،بها يتألَّم، هذه قطعة ثمينة معتنى، إن رآها مهملةً أو غير أشياء ثمينة

، لذلك اهللا عز وجـل  النظروموضوعة بشكل يلفت  وملمعة نظيفةً، األولى أن تكون الضيوف

  .وكتابه وأسمائه ورسلهاب المستور بين الفجار والكفار وبين أنبيائه جعل هذا الحج
  

  
  

  
  

كراهـةُ   من الشيء فالغيرة ،الشيء علىغيرة من الشيء وغيرة : والغيرة نوعان: قال        

 طفـالً  أمه، فإذا أنجبت كانة من والديهومشاركته لك في محبوبك، طفل آخذٌ أعلى م مزاحمته

لو لم  ،زوجاتهم غيرة، وهناك أزواج يشكون من يريد أن يستأثر بأمه آخر تبدأ الغيرةُ والطفل

الغيرة  طبعاً ؟أين كنت: لك تسألك محبتها، من شدة شديداً هذه الغيرة لتألَّموا ألماًتكن زوجاتُهم ب

  .يحتملالحد المرضي ال  ،مرضيلها حد ، وسوي لها حد طبيعي

أيـن   :، تسألهمعروف مكشوف، له أصدقاء صالحون رجل صالح مؤمن مستقيم :مثالً        

الحـاالت غيـر    وهذه، واحدة؟ هناك مثل هذه الحاالت معك :؟ عند أصدقائنا، تعيد الكرةكنت

، ألنـه  قى من ماء السماءها ينحرف وهو أن، تتوهم أن زوجمرضية غيرةٌاسمها  هذه ،معقولة

، به، وسلَّم نرقى ممتازة وجيدة وضرورية وحيادية ، غيرة بحدها المعتدلفقط البيتتأخَّر عن 

: غيرة من الشيء -١

 :أنواع الغيرة 
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ألن هذا الشـيء   ،ا الحجاب بينه وبين عباده العصاة، ألنه يغار جعل هذأو دركات نهوي بها

  : الثمين ليس لهم، لذلك قالوا

  .، ومن منعها أهلَها فقد ظلمهمظلمهاأهلها فقد من حدث بالحكمة لغير         
  

  
  

الناس وصلوا إلى القمر، ونحن  :اللغة، وهو ضعيف في قال لي طالب في التعليم مرة        

 ،اهللا هذه المادة بالء من: له، قلت أن أجيبه إجابة جادة بعيد جداً ،والمفعول زلنا في الفاعل ال

وليس هناك أمـة إال  ، ويسخر من لغة وطنه ،يسخر من هذه المادة، ويسخر من لغة أمته وهو

له ، فقلتُ لنا بها، يجب أن تُلغى، ألنها صعبة حاجة، فهو يرى أن هذه المادة ال وتفتخر بلغتها

  .دةأن تجيبه إجابة جا ألنه يسخر، فهو ليس أهالً ،هذه بالء من اهللا، تحمْل: 
  

  
  

في حفل جلست إلـى جانبـه    -شو برنارد-مرة أحد كبار فالسفة البريطانيين  :يقال        

يجمـع بـين ذكائـك     ،جبنا ولـداً تزوجتَني فأن لو: جدا، فقالت ء، وهو كان دميماًامرأةٌ حسنا

ـ ، العكس، فجمع بين غباءك ودمامتي كان وإذا: وكان ذكيا جدا، قال ،وجمالي ة دقيقـة  فالنقط

هنـاك   ،القرآن محجوب عنه ،ولم يكن طاهراً ،لم يكن مستقيماً اإلنسان، فاُهللا عز وجل إذا جداً

  :دليل أقوى، قال تعالى

  
  

  ]٨٢: اآلية اإلسراءسورة [

  :أقوى، قال تعالى ودليل        

  
  ]٤٤: اآلية فصلتسورة [

  :، قال تعالىالقرآن        

 : ؟محجوب عن العبد القرآن الكريم يكونمتى 

 :من البالء 
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  ]٤٤: اآلية فصلتسورة [

  

  .، وله أهل، الحق ألهلهه الحقتعطي أن ، هذا ليس أهالًإنسان مستواه هابط جداً تجد        
  

  
  

  ....، كما قال عليه الصالة والسالم طيبمعدنه  إذا وجدتَ إنساناً :وبالمناسبة        

        نةَ  عريرَأبِي ه - اللَّه يضرنْهع-، وِل اللَّهسر نلَّى ا-  عصلَّمسو هلَيع قَاَل -للَّه: 

َوتَجُِدوَن خَْيَر  ،ِإذَا فَِقُهوا اِإلْسالمِالنَّاَس َمَعاِدَن ِخَياُرُهْم ِفي الَْجاِهِليَِّة ِخَياُرُهْم ِفي  تَجُِدوَن((

َيْأِتي َهُؤالِء  الَِّذيجُِدوَن شَرَّ النَّاسِ ذَا الَْوْجَهْينِ َوتَ ،لَُه كََراِهَيةً َأشَدَُّهْمالنَّاسِ ِفي َهذَا الشَّْأنِ 

   ))بَِوْجٍه َوَهُؤالِء بَِوْجٍه
  ]في الصحيح خرجه البخاري ومسلمأ[

  

، ي قلبه رحمة، ولو كان غير ملتزموف ،أدبوفيه  ،وفيه حياء ،هذا اإلنسان طيب معدن        

 هـذا ، الذعـة جـداً   تعليقاته ،يستحي من اهللا ال ،م، أما إنسان وقح متجهاحرص على هدايته

من يقلِّد ك أهلها، ومن وضعها في غير ، ال تضع الحمكةَ في غير أهلهاانصرِف عنه أشرف لك

على خنزيـر، هـذا    ووضعه، عقد الماس قيمته ثمانون أو تسعون ألف الخنازير عقود الماس

  .العقد ليس لهذا الحيوان

ر هـو الـذي   أن الحما :فكان تعليقُ أحدهم ،الحمار فأكلها ،ر زهرة فلَّةًواحد قدم لحما        

  .إنسان، الفلَّة تُشم من ة ليست له، والفلفأكلها أعطاه إياها ليشُمها
  

  
  

 كراهـةُ  :، فالغيرة مـن الشـيء  الشيءوغيرة على  غيرةٌ من الشيء: نوعان الغيرةُ        

الدنيا محدودة، ففيهـا غيـرة،    طبعاً ،، هذه صفة مذمومةه ومشاركته لك في محبوبكمزاحمت

مفتوحة للكلِّ، وال يوجد إنسـان ينـافس    اآلخرة، أما وفيها بغضاء ،، وفيها حسدوفيها تنافس

  .الناس، ورحمة اهللا تسع كلَّ الفضل العظيمذو  واهللا ،إنساناً

تنافس على  ،، هذا المدير العام نُقلموظَّفاك مئتا هنعندنا وظيفة واحدة مدير عام، و        

لو فرضا مائة ألف مليار  ،وجلفي الدنيا الفانية عند اهللا عز  ،مئتا موظَّف هذه الوظيفة الواحدة

 :تتمة الكالم على الغيرة من الشيء 

 :شرح الحديث 
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، ال توجـد غيـرةٌ، وال تنـافس    وجلإنسان ارتقى إلى مرتبة الصديقين تسعهم رحمةُ اهللا عز 

أن يزاحمـك   كراهةُ، فالغيرة من الشيء يم، ورزقه وفيرعم وفضله أخاك، رحمة اهللا واسعة،

أنه ما مـن   :-والسالم الصالةعليه -، بل إن من صفات النبي أحد في محبوبك، واهللا للجميع

   .وكان متأكِّداً أنه أقرب الناس إليه إالأحد من أصحابه 
  

  
  

، أن أن يفوز به غيرك دونـك  المحبوبة الحرص على هي شد :والغيرة على الشيء        

، أن اآلخرة محبوبة، وفي أمور الدنيا مذمومة أمور، أن تغار منه في بالغة له تغار عليه محبة

نسان ألمر دنيوي هـذه  ، وأن تغار من إغيرة محمودة اآلخرةتغار من إنسان ألمر من أمور 

  .فةٌ محمودة دائما، حرص شديدإنسان فهذه ص على، أما أن تغار غيرة مذمومة
  

  
  

، داخلية من إعراضه على على نفسه نفسهغيرة العبد من : نوعان والغيرة أيضاً :اآلن        

، الشـريفة النفس الدنية علـى الـنفس    من ،الممدوحةإقباله، من صفاته المذمومة على صفاته 

المـؤمن   دائماً، ت أن تحتلَّ مكان الصفات العاليةذه الصفا، فيغار من هةمفهناك صفات مذمو

، يغار متفوقةنفس مقصرة ونفس  :تان، فصار هناك شخصيمن نفسه على نفسه يغار ،في قلق

  .ه المتفوقة من نفسه المتخلِّفةعلى نفس
  

  
  

يغار ربه  ، أما أنوغيرة العبد لربه عبدهى غيرة الحق تعالى عل: نوعان أيضاً والغيرة        

، قال هللا، فإذا كنتَ لغيره يغار عليك، أنت عبداً للخلق، فهي أن ال يكون جلَّ جالله على عبده

   :تعالى

  
  ]٤١: اآلية طهسورة [

  

:الغيرة على الشيء -٢

: وغيرة العبد لربه عبدهغيرة الحق تعالى على  -٤

: على نفسه نفسهغيرة العبد من  -٣
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علـى عبـده أن ال    ، لذلك غيرة اهللاعليك، فإذا كنت لغيره اهللا عز وجل يغار هللا أنت        

 فـالتي ، من نفسه وغيرة من غيره غيرة :نوعان هذه، ، أما غيرة العبد لربهلخلق عبداًتكون ل

  :تعالى، قال قواله وأوقاته وأنفاسه لغير اهللامن أعماله وأ من نفسه أن ال يجعل شيئاً

  
  ]١٦٢: اآلية األنعامسورة [

  

تجف إذا انتهكت ن يروالمؤم ،وجل عز اهللامن غيره يغضب إذا انتُهِكت محارم  والتي        

  .يهان وقور، امرأة مستورة تُهان أو شيخ وجل محارم اهللا عز
  

  
  

أللـم  كانوا يتألّمون أشد ا ،على البشرية غيرتهماألنبياء والرسل من شدة  ،خوةألا أيها        

  :تعالى، قال حينما ال يستجيب الناس لهم

  
  ]٢- ١ :اآلية طهسورة [

  :تعالى، قال مشدة غيرته على الخلق كان يتألَّ من        

  
  ]١: اآلية الشرحسورة [

  

والزنا،  ،والخمور ،في الربا وغارقون، ألن أهل مكة منحرفون، منقبض الصدر كان        

  :الوحي انشرح صدره، قال تعالى جاءهفلما  ،، فكان في ضيقوال يعرفون اَهللا عز وجل

  
  ]١: اآلية شرحالسورة [

  

  . ما ال يستجيبون لهمحين أقوامهميغارون ويتألَمون أشد األلم من  فاألنبياء        

، فأكل أخشن طعام، جائع ،من المدرسة ابنُها، جاء جداً نفيساً أتْ طعاماًأم هي :مثالً        

  :وهذا حب ورحمة ،تذمه ال يستجيب، أحياناً الطعامانتظر ربع ساعة تأكل أطيب : تقول له

 :هذه غيرة األنبياء على البشرية 
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  ]٣٨: اآلية التوبةسورة [

  :غيرة اهللا علينا شدة من        

  
  ]٣٩ :يةاآلسورة التوبة [

  .ذلك على اهللا بعزيز وما        
  

  
  

َصـلَّى  - قَاَل َرُسوُل اللَّـهِ (( :هريرةَ قَاَل َأبِي عن، ورد عن رسول اهللا ،الكرام خوانناأ        

   ))ِنفَاٍق ِمْنَماتَ َعلَى شُْعَبٍة  ،َماتَ َولَْم َيغُْز َولَْم ُيَحدِّثْ بِِه نَفَْسُه َمْن :-اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم

  

  ]في سننهما وأبو داود والنسائي، في الصحيحأخرجه مسلم [
  

د الدعوي، والجهاد ، وهناك الجهاوالهوىجهاد النفس  -كما هو مقرر عندنا- والجهاد        

  :تعلِّمهم القرآن، قال تعالى أنأي  ؛، أن تجاهد الناسالدعوي متاح لكل مسلم

  
  ]٥٢: اآلية الفرقانسورة [

  

ادعهم وشأنهم فالنـاس  : ، يقولينصحه أوببال أحدهم أن ال يقرب إنساناً ليهديه  يخطر        

  . ال خير فيهم

        نةَ عريرَأبِي ه،  وَل َأنسراللَّه -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهُل ِإذَا(( :قَاَل -صجقَـاَل الر:  لَكه

ملَكُهَأه وفَه قَ ))النَّاسحو ِإسلَكَ ال :قَاَل َأبرِي َأهَأدمه.  

 :متى يموت اإلنسان على شعبة من النفاق؟ 
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 ،إلنسان خطر بباله أن يسمع شريطاً وما ،مجلسخطر بباله أن يتكلَّم كلمة حق في  ما        

كل  في، هذا الذي ال يحدث نفسه على مسجد فيه درس علم لَّ إنساناًوما خطر بباله أن يد

  .حياته أن يدلَّ إنسانا على اهللا يموت منافقاً
  

  
  

حتى تعبر عـن ذاتهـا بـذاتها،     القلبفي  ما إن تستقر :-خوةألأيها ا- اإليمان حقيقة        

إنسان مؤمن متقوقـع، إنسـان    ،الحياة من، ال يوجد إنسان مؤمن منسحب لخلفبحركة نحو ا

، االنسـحاب  الناس ليس فيهم خير: يقول ،، إنساني مؤمن بعيد عن هدي اآلخرينمؤمن سلبي

  .ا يدلُّ على النفاقهذ ،وعدم االهتمام باآلخرين

  .سه بالغزوولم يحدث نف -األدنى ولحد- لم يحدث نفسه بالغزومن مات و        

جهاد قتالي : الجهاد الدعوي، ثالثاً: وثانياً، جهاد النفس والهوى أوالً :والجهاد كما ذُكر        

.  

ت ، سـمع فالجهاد الدعوي ميسر لكل الناس ،اآلنوإذا الجهاد القتالي اليوم غير متاح         

عـن صـحابي،   تفسير آية، سمعت قصـة   سمعت، خطبةً انقلها لآلخرين، سمعت درس علم

 فهذا الذي ال ،انقلها لآلخرين تهز المشاعر جليل، سمعت طُرفةً عن عالم شرعياً سمعت حكماً

 األنبيـاء ، ومـن صـفات   وجل من صفات اهللا عز فالغيرة ،يغار على عباد اهللا يموت منافقاً

نـي  يع والغيـرة ، والغيرة يعني الحب ،يعني الرحمة، والغيرة المؤمنين والرسل، ومن صفات

  :الحرص، قال تعالى

  
  ]١٢٨: اآلية التوبةسورة [

  

  
  

أن يضيع وقتُه  يغار ،على وقته بالغأن المؤمن عنده حرص  :موضوع في الغيرة بقي        

يرقى به عنـد   صالحاً ، يغار أن يمضي اليوم دون أن يرزق عمالًأن تفوته طاعةٌ يغار، سدى

إال  اإلنسـان ، وما ألنه هو وقت ،من كل شيء عندهالوقتُ أثمن  فلذلك ،غيرة المؤمن ، هذهاهللا

  .كلما انقضى يوم انقضى بضع منه ،بضعة أيام

 :هذه غيرة المؤمن على وقته 

 :ماذا تعني الغيرة؟ 



14 
 

.الغيرة :١٠٠-٠٦٩ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

  .رب العالمين هللا والحمد

  


