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 رسالٌة إىل حاِسدٍ  -32

 :اخلطبي إوػ 

إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه الِلُ َؾالَ ُمِضلَّ َفُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َؾالَ َهوِدَي 

ًدا  يَك َفُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ    َظْبُدُه َوَرُشوُفُه.َفُه، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَه إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أمو بعد.

ُروا ؿؾوَبؽم من إمراِض وأؾوِت وافرذائِل وأثوِم، ؾإنن  ؾوتؼوا الِلَ ظبوَد الِلِ، وضفِّ

افؼؾَى شقُِّد اجلوارِح، ؾفي مـؼودٌة فه، يستعِؿُؾفو ويستخِدُمفو ـقإ  صإو ، ؾإوجلوارُح 

ُح آشإتؼومَي أو افضإالفَي، آٌٓت فه يف شعِقِه وشِرِه، ومإن افؼؾإِى تؽتسإُى اجلإوار

ويشفد هلذا ويدلُّ ظؾقه مو أخرجه افشقخون ظن افـعامِن بن بشٍر  ريض الِل ظـه  ؿإول: 

ت صلُلَ  »ؿول رشوُل الِلِ  صذ الِل ظؾقه  وشؾم :  ََ أال وإنَّ يف اجلسِد مضغًة، إذا صلُل

 . « اجلسُد كلُّه، وإذا فَسَدت فَسَد اجلسُد كلُّه، أال وهي القلُب 

فو  ، وأظظُؿفو خَطرًا، وأـثُرهإو أثإرًا، وأدؿُّفإو أمإرًا، وأصإؼُّ
ِ
ؾوفؼؾُى أَشُف إظضو 

 إصالحًو.

ُف ظؾقه، ؾفو افعومُل لِلِ وافسوظي وادتؼرُب إفقه،  ؾبوفؼؾِى يسُر افعبُد إػ ربِّه، ويتعرَّ

اًم خطإرًا، وزيُغإه ظظإق -وافعقإوذ بإولِل-ودو ـوكً هذه مـإزفَته ومؽوكَته ـإون زَفُؾإإه 

ؾظقعًو، أدكوه ؿسوٌة ومقٌل ظن الِل تعوػ، ومـتفوه ختٌم وضبٌع وـػٌر بولِل تعوػ؛ وفذا ؾننَّ 
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َره من أؾوِت وأثإوِم، افتإي  آـَد مو جيُى ظؾقك يو ظبد الِل أْن تصؾَِح ؿؾَبك، وأن تطفِّ

 هتؾُك افؼؾَى وتوبُِؼه، ؾنن إمَر ـام ؿول إول: 

 ٍُ ٍُ من ِذي ظظقؿيٍ  ؾنْن َتـْ  ()و إٓ ؾنِِّنِّ ٓ إِخوُفك كوجقو  مـفو َتـْ

 أَيو ادممـون.

إه  ِِ تِه واشإتؼومتِه إػ مر إنَّ من أخَطِر أؾوِت افتي تػسُد افؼؾَى، وترِصُؾه ظن صحَّ

 واكحراؾِه اْلسَد. 

، وآبتالُ  بِِه 
ِ
اُ  من أظَظِم إدوا  من أصإدِّ افبؾإوى، لؿإل صإوحَبُه ظإذ ذفك افدَّ

 مراـِى افذكوِب وأثوِم، وُيبعُده ظن مـوزِل أهِل افتؼوى واإليامِن.

 
ٍ
مو دخَل ؿؾبإًو إٓ أؾسإَده وأظطَبإه، وأؾسإد ظؾقإه حإوَ ه  !ؾؾِؾَِّه مو أظظَؿه من بال 

 ومستؼبَؾه. 

ُل ذكٍى ُظِِص به الِلُ   وفقس ذفك ببعقد.  عوػ ،تواْلَسُد داٌ  ؿديٌم، حتى ؿقل: إكه أوَّ

 أَيو ادممـون. 

إن ادرَ  بوْلسِد يؼُع يف أفواٍن من افإذكوِب وأثإوِم، أظالهإو افؽػإُر بإولِلِ، وأدكوهإو 

زايو وافباليو!  ـراهُي اخلِر فعبود الِلِ، ؾؾِؾَِّه ـم جرَّ اْلسُد ظذ اخلؾِق من افرَّ

 ه وفعـتِه إٓ اْلسُد؟ ؾفل أخرَج إبؾقَس ظن ؾضِل الِلِ ورمحتِه إػ شخطِ 

 وهل ؿتل ؿوبقُل أخوه هوبقَل إٓ بوْلسِد؟ 

شِل إٓ بوْلسِد؟  وافرُّ
ِ
بوِع إكبقو   وهل أظرَض أـثُر صـوديِد افؽػِر ظن اتِّ
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ِي اإلشالِم إٓ ٕجِل اْلسِد؟   وهل كِؼَم افقفوُد وافـصورى ظذ أمَّ

ـَِّي وآتبوعِ    وهل اشتطول أؿواٌم، فبسوا فبوَس افسُّ
ِ
يف أظراِض أهِل افسـِي مإن افعؾإام 

وافدظوِة، وأهل افصحوِة وافدظوِة، إٓ حسدًا ظذ مو آتوهم الِل من ؾضؾه، ـام ؿول الِل 

تعوػ: ﴿َأْم َلُْسُدوَن افـَّوَس َظَذ َمو آَتوُهُم الِلَُّ ِمْن َؾْضؾِِه َؾَؼْد آَتْقـَو آَل إِْبإَراِهقَم اْفؽَِتإوَب 

ْؽَؿَي َوآتَ   . ْقـَوُهْم ُمْؾؽًو َظظِقاًم﴾َواْْلِ

 ()أكداٌد فه وُخصومُ  مُ ؾوفؼو  َحَسدوا افػتى إذ مل يـوفوا شعقَه

 أَيو ادممـون .

ٌَ ـثإرٍة،  َته اْلسَد، وظظََّم أمإَره يف أحوديإ ر أمَّ إنَّ افـبيَّ  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  حذَّ

  صإذ الِل ظؾقإه  وشإؾم : هريرة ريض الِل ظـه  ؿول: ؿول رشول الِل مـفو مو روى أبو

سوا وال حتاسدوا وال » سوا وال جتسَّ ، فإن الظنَّ أكذُب احلديِث، وال حتسَّ إيَّاكم والظنَّ

 .«تباغضوا والتدابروا، وكوىوا عباَد اهللِ إخواىاً 

َة إؾسوِده فِديِن افعبإِد، ؾؼإول  صإذ  صإذ الِل  وؿد بغَّ فـو  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  صدَّ

ام  ريض الِل ظـه  ظؾقه   بِر بِن افعوَّ وشؾم  ؾقام أخرجه افسمذيُّ بسـٍد ٓ بلس به ظن افزُّ

دبَّ إلوكم داُء األَمِم قبَلكم احلسُد والبغضلاُء، »أن افـبي  صذ الِل ظؾقه  وشؾم  ؿول: 
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ْعرِ  يِن، ال حالقُة الشَّ  . «وهي احلالقُة، حالقُة الدِّ

كو  صذ الِل ظؾقه   وشؾم  إؾـوَ ه فؾحسـوِت، وإؾسإوَده فؾطوظإوِت، ؾعإن أ  وؿد أخَزَ

هريرة وظبد الِل بن ـعى ريض الِل ظـفام ؿوٓ: ؿول رشول الِل  صذ الِل ظؾقه  وشؾم : 

ُل افـوُر اْلطَى » ـُ ُل اْلسـوِت، ـام تل ـُ  . «إيَّوـم واْلَسَد، ؾننَّ اْلسَد يل

 أَيو ادممـون.

إىَّ ادإرُ  زواَل كعؿإِي الِلِ إنَّ اْلَسَد افذي َوَرَد يف ا
ه وافتحذيُر مـه، هو أن ُلِ ـي ذمُّ فسُّ

 ظن ادحسوِد.

و ُمبَُّي ُمسوواِة ؽِرِه يف اخلِر وافػضِل، أو حتى آمتقوُز ظؾقه، ـلْن ُُتإىَّ أن يؽإوَن  أمَّ

مإن  فك من اخلِر وافػضِل ـام فُِػالٍن، أو أؾضَل مـه، دوَن أن تزوَل افـِّْعؿُي ظـه، ؾفذا

إِر َكعإقِم اجلـَّإِي:  ـْ افتَّـوُؾِس يف اخلِر، وفقس من اْلسِد ادذموِم، ومـه ؿوُفه تعوػ ِظـْإَد ِذ

ال حَسَد إال »، ومـه ؿوفه  صذ الِل ظؾقه  وشؾم : ﴿ويف ذفك ؾؾقتـوؾس ادتـوؾسون﴾

ملاالً فسللطه  يف اثنتني: رجٌل آتاه اهللُ احلكمَة فهو يقيض هبا ويعلُِّمها، ورجٌل آتلاه اهللُ

 . «عذ هلكتِه يف احلقِّ 

ه، وٓ َشيػإًو  ُر ـبإرًا فؽِإَزِ ظبود الِل، احذروا اْلسَد، ؾنكَّه داٌ  ُظضوٌل ؾتَّوٌك، ٓ يإوؿِّ
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فؼؾِِه، وٓ ظودًو فعؾِؿه، بإل يطإُرُ  ؿؾإَى افصإغِر وافؽبإِر، وافؼإيِ  وافوِإقِع، 

روا ؿؾوَبؽم مـه، و احِرصوا ظذ ؿْطِع أشإبوبِِه، وإزافإِي دواِظقإه، وافعوملِ واجلوهِل، ؾطفِّ

  .ؾنن افـجوَة مـه ؾوٌز أـقدٌ 

 

 وإال فإِِّنِّ ال إِخاُلك ىاِجواً   فإن تنُج منه تنُج من ذي عظومةٍ 

 أَيو ادممـون.

ك يف اْلسِد، ويعقـُك ظذ ترـِِه: أن تعؾإَم أن اْلوشإَد مضإوِد لِلِ تعإوػ،  إن ممو يزهدِّ

ًَ كعؿَتإه افتإي وُموِد فه يف َؿدَ  ًَ ؿضوَ  الِل تعإوػ، وـرْهإ ِره وَْشِظه، ؾبِوْلسِد شِخْط

إه، بخػإيِّ حؽؿتِإِه، 
ًَ ظإذ ظدفِإه، افإذي أؿوَمإه يف مؾؽِ ِْ ؿسؿفو بغ ظبوِدِه، واظَسَ

كؼإٌص يف توحقإِد الِلِ  -والِلِ -وفطقِ  ُصـِْعه، ؾوشتـؽرَت ذفإك واشتبشإعَته، وهإذا

يوِن، وؿذًى يف ظ  ِغ اإليامِن. افواحِد افدَّ

ًْ بإغ يدِيإِه يف    َم ٌَ هذه افـػَس، افتي َظَصً الِلَ يف أمِرِه، وتؼدَّ ؾؾؾِه، مو أخب

ْكَقو  َك َكْحُن َؿَسْؿـَو َبْقـَُفْم َمِعقَشَتُفْم يِف اْْلََقوِة افدُّ ًَ َربِّ ؿضوِئِه وؿدِرِه ﴿َأُهْم َيْؼِسُؿوَن َرمْحَ

ًُ َربِّإَك َخإْرٌ َوَرَؾْعـَو َبْعَضُفْم َؾْوَ  َبْعٍض  َدَرَجوٍت فَِقتَِّخَذ َبْعُضُفْم َبْعضًو ُشْخِرّيًو َوَرمْحَ

 . مِمَّو جَيَْؿُعوَن﴾

ُل ِحويو  وممو يعقـُك أيضًو ظذ تطفِر ؿؾبِك من هذه اخلطقئِي: أن تعؾَم أن اْلوشَد أوَّ

ٌب مفُؿوٌم مغُؿوٌم، حتى ؿقل: مل كَر طودًو أصبَه بؿظؾوٍم من اْلوشد. اْلسِد، ؾنن اْلوشَد   معذَّ
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ٌة ُتِر ،  "وؿد َوَصَ  بعُضفم حوَل اْلوشِد، ؾؼول: ُضوُل َأَشٍ ، وُموفػُي ـآبٍي، وِصدَّ

ُر افـعؿِي، ٓ جيد هلو ضعاًم، يرى ـلَّ كعؿٍي ظذ اخلؾِق كؼؿًي ظؾقإه، ؾفإو ضويإُل  ؾفو مؽدَّ

، دا ُص افعقِش، وهذه ظوجُل ظؼوبتِه؛ هِم وؽِم بغِر اجتالِب دكقو اهلمِّ ْخِط، مـغَّ ئُم افسُّ

ل وٓ ديـًو أبؼى يِن، ؾال دكقو حصَّ ؛ وفذا ؾنَن بعَض ادحُسإودين يإدظو "مع ذهوِب افدِّ

وَده؛ فَقُطوَل ظذاُُبم، حتى ؿوَل أحُدُهم:   الِلَ أن ُيبِؼَي ُحسَّ

ُهمُ أبقى  اِدَي وغمَّ  ()حتى يُموُتوا بَداٍء غِر مكنونِ   ِِلَ اهللُ ُحسَّ

ٍُ  -أَيو اإلخوةُ  -وممو يعقـُـو ظذ تطفِر ؿؾوبِـو مإن اْلسإِد: أن كعؾإَم أن اْلسإَد َيإقِّ

ك ومعوصقك، ؾبوْلََسِد تَؼُع يف افِغقبإِي، وبإه  ـُ أكواظًو من افذكوِب واخلطويو، ؾقؽُثُر َش

 افعإومؾغ، وافإدظوة افـوصإحغ، تتبُع ظوراِت ادس
ِ
ؾؿغ، بل ظوراِت ادتؼغ، وافعؾام 

إِي، وتشإقع اهلػإواِت واهلَـَّإوِت، بحجإِي افـؼإِد، وبإدظوى  فَّ إْؼَطِي وافزَّ ٌُ ظن افسَّ ؾتبح

ٌُ ُبو بعُض مرىض افؼؾإوِب،  افتصحقِح وافـصِح، وؽر ذفك من افدظووى افتي يتشب

َش يف ؿؾوُِبم من افغلِّ واْل سِد واْلؼإِد، ويإلبى الِلُ إٓ أْن يإذلَّ ويػضإَح َمإن ممو ظشَّ

  .ظصوه

ْرهإإًو ـلكَّإإك كوصإإٌح  ـُ ِّن   ُتؽإإوَِشُ

 َبَدا مـإك َظْقإٌى ضودإو ؿإد ـتؿَتإه
0 

 وظقـُك ُتبِدي أنَّ ؿؾَبك يل دِوي 

 ()َأذاَبك حتى ِؿقل هل أكً ُمؽتِوي
0 

ِظؾُؿـو أن اْلوشإَد ذإذوٌل ُمإروٌم، ؾإال وممو يعقـُـو ظذ ُموربِي اْلسِد، وافتخع مـه: 
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ه إذ إنَّ مإراَده زواُل  ؛، ؾوْلسإوُد ؽإُر مـصإورٍ  يؽوُد يظَػُر بؿراِده، وٓ يظَػُر ظذ ظدوِّ

كَِعِم الِلِ ظن ظبوده ادسؾؿغ، وأظداؤه هإم مإن ادسإؾؿغ أو ادإممـغ، وؿإد ؿإول الِل 

ِذيَن آ ُػوٍر﴾تعوػ: ﴿إِنَّ الِلََّ ُيَداؾُِع َظِن افَّ ـَ اٍن  لَّ َخوَّ ـُ  . َمـُوا إِنَّ الِلََّ ٓ ُلِىُّ 

ومن أظظِم مو يـػُع ادرَ ، ويعقـُه ظذ ترِك اْلسِد: افؼـوظُي بام َؿَسم الِلُ تعوػ وؿهإ، 

 ؾنكه شبحوكه أظؾُم بؿحولِّ ؾضؾِِه وُجوِدِه.

كػسًو بِؼْسَؿِي الِلِ، وؿرَّ ظقـًو بؼضوِئِه وؿدِرِه، ؾنكإه ظزيإٌز حؽإقٌم،  -أَيو ادممن-َؾطِْى 

 ظؾقٌم خبٌر. 

وممو يعقـُك ظذ ـرِس َشورِة اْلسِد، وَؾلِّ َؽرُِبو: معومؾُي ادحسوِد بـؼقِض مو يؼتضإقِه 

اْلسُد، من ؿوٍل أو ؾعٍل، ؾُؽ َّ ظـه إذى، وابِذْل فإه اخلإَر وافـَّإدى، ظسإى الِلُ أن 

 ذفإك، ؾنكَّإه 
ِ
ا  ، وأحبَُّه ظذ مو تؾؼى من جرَّ  افدِويِّ

ِ
يعقـََك ظذ افتخؾُِّص من هذا افدا 

 
ِ
 مل يـْل حالوَة افشػو 

ِ
وا   . َمْن مل يصْز ظذ مرارِة افدَّ

ز كيٌس ُمرٌّ مذاقُته  ()لكن عواقُبه أحذ من الَعَسلِ   فالصَّ
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 اخلطبي افثوكقي 

 أمو بعد. 

اإلخوُة أن اْلسَد ؾوٍش مـتٌؼ يف ؿؾوِب ـثإٍر مإن افـإوِس، حتإى ؿإول  ؾوظؾؿوا أَيو

 أحُدهم يف وصِ  ـثرتِه واكتشوِره: 

 داومل أَر مثللَل الوللوِك أكثللَر حاِسلل
0 

(1)واحد َينَّ قلوَب الناِس يف قلِب ك 
 

0    

كقو افتي ُؾتـوا ُبو ، حتى أخَذْت بؿجومِع وِِسُّ هذا آكتشوِر هو إِؿبوُل افـوِس ظذ افدُّ

ًْ ؾنهنو فن تسَع افـوَس  ؿؾوُِبم، ؾعؾقفو ُيوافون وظؾقفو ُيعودون، وافدكقو مفام اتََّسَع

مجقعًو؛ وفذا يتزاحُم افـَّوُس ظؾقفو وظذ ادـوزِل ؾقفو، وفو َؾطَِن همٓ  إػ مو َيـَػُعفم 

وا أكظوَرهم إػ ؾضِل الِلِ ومَ  وا أبصوَرهم ظـفو، ودَدَّ َرِمه، افذي وشَع ـلَّ فَؽػُّ ـَ ـِِّه و

َرِمه ٓ تـػُد، وُبُحوُر جوِده وظطوِئه  ـَ ، ؾننَّ خزائَن ؾضِل الِلِ ورمحتِِه وَمـِِّه و
ٍ
يش 

 وِهبوتِه ٓ تـضُى.

ؾوشلفوا الِلَ من ؾضؾِه، ـام َأَمَرـم بذفك، ؾنكه ٓ موكَع دو أظطى، وٓ معطَِي دو مـإَع، 

َجإوِل َكِصإقٌى مِمَّإو ؿول الِل تعوػ: ﴿َوٓ َتَتؿَ  َل الِلَُّ بِِه َبْعَضُؽْم َظإَذ َبْعإٍض فِؾرِّ ـَّْوا َمو َؾضَّ

 
ٍ
إوَن بُِؽإلِّ يَشْ  ـَ َتَسإْبَن َواْشإَلُفوا الِلََّ ِمإْن َؾْضإؾِِه إِنَّ الِلََّ  ـْ  َكِصقٌى مِمَّو ا

ِ
َتَسُبوا َوفِؾـَِّسو  ـْ ا

 َظؾِقاًم﴾.

 أَيو ادممـون.

إوِد، ؾؼإول تعإوػ: ﴿ ُؿإْل  -شبحوكه وتعوػ -إن الِلَ م بوٓشتعوذِة مإن َشِّ اْلُسَّ ـُ أَمَر

( َوِمإْن ََشِّ 3( َوِمْن ََشِّ َؽوِشإٍق إَِذا َوَؿإَى )2( ِمْن ََشِّ َمو َخَؾَق )1َأُظوُذ بَِربِّ اْفَػَؾِق )
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وَثوِت يِف اْفُعَؼإِد ) ٌد، وهإذه ، َِش و ٌر متعإدِّ ( َوِمإْن ََشِّ َحوِشإٍد إَِذا َحَسإَد﴾4افـَّػَّ

افسورُة من أـِز أدويِي اْلسِد؛ وفذا ـإون افـبإي  صإذ الِل ظؾقإه  وشإؾم  يؼرُؤهإو يف 

، وبعد افصؾواِت، وظـد افـوِم، ومو ذفك إٓ دو ؾقفو من ظظقِم افـَّػإِع، 
ِ
افصبوِح وادسو 

ِي إذـإوِر، ؾنهنإو مإن  ْؾِع فؾؼِّ وأشبوبِه، ؾوحرصوا ظؾقفو وظذ ظومَّ أشإبوِب وـبِر افدَّ

 دؾِع َشِّ اْلوشِد. 

ومن أشبوِب دؾِع َشِّ اْلوشِد: تؼوى الِلِ تعوػ، ؾنكه مإن يتَّإِق الِلَ جيعإْل فإه ذرجإًو، 

 ويرزؿه من حقٌ ٓ لتِسُى. 

ْل ظذ الِلِ ؾفإو حسإُبه َـّ ُل ظذ الِلِ، ؾنكه من يتو ُـّ  ؛ومن أشبوب دؾع َش اْلوشد: افتو

 أي: ـوؾقه وموكُعه. 

ع َش اْلوشد: افتوبُي إػ الِلِ تعوػ من افذكوِب وادعويص، ؾنن افتوبَي ومن أشبوب دؾ

ؾؾقس فؾعبِد إذا ُبِغَي "من أظظِم أشبوِب زواِل افؼِّ وافػسوِد، ؿول ابن افؼقم رمحه الِل: 

 . ()"ظؾقه أو ُأوِذي أو َتسؾََّط ظؾقه خصٌم يشٌ  أكػُع من افتوبِي افـصوِح 

 َيو ادممـون فعؾؽم تػؾحون. ؾتوبوا إػ الِلِ مجقعًو أ

ذي: اإلحسإوُن إفقإه، ؾؽؾَّإام مومن أشبوِب زواِل اْلسِد وَشِّ اْلوشِد وافبإوؽي وادإ

ا وبغقًو وحسدًا ازددت  إفقإه إحسإوكًو، وفإه كصإقحًي،  -أَيو افراصإدُ -ازداَد أذًى وَشًّ

قِّ  تِي ِهإَي َأْحَسإُن وظؾقه صػؼًي، ؿول الِل تعوػ: ﴿َوٓ َتْسَتِوي اْْلََسـَُي َوٓ افسَّ َئُي اْدَؾْع بِوفَّ
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ُه َويِلِ مَحِقٌم﴾ َلكَّ ـَ ِذي َبْقـََك َوَبْقـَُه َظَداَوٌة   . ()َؾنَِذا افَّ

ُل:   ومو أمجَل مو ؿوَفه إوَّ

 قللوهَبُمُ  ْد أحِسْن إىل النَّلاِس تسلتْعبِ 
0 

 ()فطادللا اسللتعبَد انىسللاَن إحسللانٌ  
0 

 

 

 

                                 


