
 وصا�ا وتوجیهات لطالب العلم
 نص�حة حول الحسد في طلب العلم و��ف�ة التخلص منه 

 
 وما األش�اء التي تعیننا على التخلص منه؟  ،أود منكم توج�ه نص�حة حول الحسد في طلب العلم :السؤال

الكثیرة في ذمه  ،الحسد مذموم  :الجواب النصوص  تأكل  وأنه    ،وجاءت   النار الحطب»«�أكل الحسنات �ما 
داود:   منها  ،]4903[أبو  والتحذیر  بذمها  الشرع  جاء  التي  القلوب  أدواء  من  الناس    ،وهو  عموم  في  وهو 

تتنزَّ   ،مذموم العلم وطال�ه أشد وأشنع،    ولكنه  ،ل األحادیث وعل�ه  العلم أن �جرِّ بین أهل  نفسه  فعلى طالب  د 
 ،و�أمل أن �قر�ه من هللا  ،و�رجو ثوا�ه من هللا  ،ألنه �طلب العلم �  ؛غ قل�ه من هذه األحقاد واألضغانو�فرِّ 

ذمُّ  جاء  وما  ی�عده من هللا  �ما  �خلطه  نب�ه  فك�ف  لسان  والسالم-ه على  الصالة  عَ   ؟!-عل�ه  ماذا  و�ذا  رف 
ى  فالحاسد ضرره عل ؟!نقض ما �طل�ه �شيء ال �فیده بل �ضره�طلب وِعَظم المهمة التي هو �صددها فك�ف یُ 

بذلك  ،نفسه یتأثر  لن  شیئً   ،والمحسود  یر�ح  ولم  وجه  �ل  من  خسار  في  أنه  رأى  نفسه  العاقل  راجع    ، ا فإذا 
  ، س�ما في الدراسات النظام�ة في الكل�ات الشرع�ة تجد الواحد منهم ی�خل على زمیله  و�عض طالب العلم ال

 خش�ةَ   ؛رفتها على الوجه المطلوب و�ذا �ان عنده معرفة وفهم ل�عض المسائل ال ینصح أخاه و�وجهه إلى مع
رصد لمجرد الدرجات التي هي مجرد  ن أن یُ العلم أشرف مِ و   ،وهذا ال شك أنه داء   !أن ینافسه في الدرجات 

ُ {لكن الكالم في درجات اآلخرة    ،�ل له هذا األمر للموازنة بین الطالب توصل بها َمن وُ ق�اس یَ  یَْرفَعِ �َّ
آَمنُوا   َدَرَجاتٍ الَِّذیَن  اْلِعْلَم  أُوتُوا  َوالَِّذیَن  بین �ل درجة واألخرى مثل ما بین    ،]11  المجادلة:[  }ِمنُكْم 

أَ   ،السماء واألرض  العلم لمن �طل�هذَ و�َ   ،رف قدر ما �طل�ه هانت عنده جم�ع هذه األمورخلص وعَ فإذا   ،ل 
ینتظر أن ُ�طَلب منهله قبل أن ُ�طَلب فضًال ذَ و�َ  �  ، عن أن  والعلم الشرعي من أمور    .ه إذا ُطِلب أو ی�خل 

ن طل�ه  مَ و   ،مما یبتغى �ه وجه هللا ول�س للدن�ا وال ل�قال  وهو   ،اآلخرة المحضة التي ال �جوز التشر�ك فیها
ْنیَا َوِزینَتََھا نَُوّفِ إِلَْیِھْم أَْعَمالَُھْم فِیَھا َوُھْم    :كما جاء في قوله تعالىفللدن�ا   {َمن َكاَن یُِریُد اْلَحیَاةَ الدُّ

 ،وأما إذا طل�ه ل�قال ،]16-15 هود:[ أُْولَئَِك الَِّذیَن لَْیَس لَُھْم فِي اآلِخَرِة إِالَّ النَّاُر} . فِیَھا الَ یُْبَخُسوَن 
فعلى طالب العلم أن �خلص في طل�ه و�بذله    ،ر بهم النار یوم الق�امةسعَّ من تُ كان أحد الثالثة الذین هم أول  

 �هللا المستعان.  ،ل له أمر العلمسهَّ وفق و�ُ سدد و�ُ عان و�ُ ومع ذلك �ُ  ،لغیره
 


