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 المد ل رب العالي، الرحن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقي، ول عدوان إل على الظالي، والصلة
.والسلم على رسوله المي، وعلى آله وصحبه أجعي، وعلى التابعي لم بإحسان إل يوم الدين

:أما بعد

 

 ، قDDال)السد(فإنA من الدواء البيثة، والمراض الستعصية الت تصيب القلوب، وتبعد عن علم الغيوب، داء 
 والكب والسد ها داءان أهلكا الولي والخرين، وها أعظم الذنوب الت با عصى ال أولE، فDDإن: "ابن تيمية

إبليس استكب وحسد آدم، وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسدا
"هو البغض والكراهة لا يراه من حسن حال السود: "والسد

 

Dصي ال با، وهو من أوائلها، فYب: أصول الطايا كلها ثلثة"وداء السد أصل من أصول العاصي الت عDDالك 
 وهو الذي أصار إبليس إل ما أصاره، والرص وهو الذي أخرج آدم من النة، والسد وهو الذي جرأ أحDDد

aقي الشرYقي شر هذه الثلثة فقد وYه: قيل: "وقال ابن تيمية"ابن آدم على أخيه، فمن وDDي ال بDDأول ذنب عص 
"الرص والكب والسد، فالرص من آدم، والكب من إبليس، والسد من قابيل حيث قتل هابيل: ثلثة

 إnذq قmالjواq لmيYوسYفY وpأmخYوهY أmحpبo إnلDDmى: {ف غيابة الjب- عليه السلم-وبذا الداء العضال كان إلقاء نب ال يوسف 
rيnبoم rلmلpي ضtفmا لpانpبmأ vنnإ wةpبxصYع Yنxحpنpا وyنtا مpينnبm8(سورة يوسف} أ.(

 وpدy كmثtي~ م{نx أmهxلn الqكtتpابn لmوx يpرYدoونpكjم م{ن بpعxدt إnيpانnكjمx كjفDDvاراE-{ اليهود  والسد صفة من صفات المة الغضبية؛
.وعليه فل يليق بالسلم أن يتصف بذه الصفة الذميمة). 109(سورة البقرة...} حpسpد�ا م{نx عtندt أmنفjس�هnم

 

 والسد خلق نفس ذميمة، وضيعة ساقطة ليDDس فيهDDا: "والسد يدل على خسة ودناءة صاحبه، قال ابن القيم
 حرص على الي، فلعجزها ومهانتها تسد من يكسب الي والامد ويفوز با دونا، وتتمن أن لو فاته كسDDبها

).89(سورة النساء} وpدoواq لmوx تpكqفjرYونm كmمpا كmفmرYواq فmتpكjونYونm سpوpاء: {حت يساويها ف العدم؛ كما قال تعال

 ما خل جسد من: "والسد داء غالب على النفوس ل يسلم منه إل القليل، بل قد يصل من الفضلء، ولذا قيل
 ما أنساك إخوة يوسDDف: أيسد الؤمن؟ فقال: وقد قيل للحسن البصري. حسد، لكن اللئيم يبديه والكري يفيه

Eولسانا Eه ف صدرك فإنه ل يضرك ما ل تعذبه يداaل أبا لك، ولكن عم"

 

 



 وبا أنA السد متأصل ف النفوس وقليل من يسلم منه، فقد تظاهرت نصوص الشرع، وإجاع العلماء على تري
 أن يتعوذ من شر الاسد كما أمر بالستعاذة من شر- صلى ال عليه وسلم-السد؛ فمن ذلك أن ال أمر رسوله 

).5(سورة الفلق} وpمtن شpر{ حpاسtد� إnذmا حpسpدp: {الشيطان، فقال ال تعال

 

 -حذر أمته من السد، فقد أخرج الترمذي من حديث الزبي بن العوام- صلى ال عليه وسلم-وكذلك أنA النب 

 السد والبغضاء، وهDDي: دب إليكم داء المم قبلكم: (أنه قال- صلى ال عليه وسلم-عن النب - رضي ال عنه
الترمذي)الالقة، ل أقول تلق الشعر ولكن تلق الدين

 ل تاسدوا ول تباغضDDوا: (أن النب قال- رضي ال عنه-بل جاء النهي صراحة عن السد؛ فعن أنس بن مالك 
متفق عليه...)ول تدابروا ول تقاطعوا وكونوا عباد ال إخوانا

 

 والاسد إنا يسيء الدب مع ال؛ لنه بسده كأنه يعترض على قدر ال، وعلى ما أسدى من النعم؛ كما قDDال
:الشاعر

 

أتدري على من أسأت الدب أبا حاسدا لDي علDى نعمت

لنك ل ترض لDي ما وهب أسأت علDى ال ف حكDمه

وسدa عليك وجوه الطلب فأخزاك ربDي بأن زادنDDي

 

  والسد ل ينفع النسان شيئاE بل يضره ف بدنه ودينه وف آخرته؛
 

 والسد هو تن زوال نعمة الغي، وهو من أخطر العاصي الت عصي ال با، ويقابل السد الغبطة وهي مدوحة
 تن مثل ما مع الغي بدون حب زواله، فإذا أحب النسان أن يكون له مثل علم فلن ليعمل به ويدعو: ومعناها

 إل ال، أو تن أن يكون له مثل مال فلن ليقضي به شؤونه وينفق منه ف وجوه الي، من غي تن زوال مDDال
 وهذا هو معن ما ثبت عن النب صDDلى ال عليDDه. الغي أو علمه أو أي نعمة أخرى، فهي الغبطة ول حرج فيها

 رجDDل: ل حسد إل ف اثنتي-: (صلى ال عليه وسلم-قال النب : وسلم كما ف حديث عبد ال بن مسعود قال 
 ومعن السد. متفق عليه)آتاه ال مالE فسلط على هلكته ف الق، ورجل آتاه ال الكمة فهو يقضي با ويعلمها

 ل غبطة مبوبة إل ف هDاتي الصDلتي ومDا ف: والراد بالديث: "هنا الغبطة ول يتمل غيها، يقول النووي
"معناها



 

 إضافة إل ذلك فإن النسان ل يغبط غيه، ول ينافسه إل ف الي، أو ف نعمة دنيوية تصaل عليها من دون تعب
 فأمر النافس أن ينافس ف هذا النعيم ل ينافس ف نعيم الدنيا الDDزائل، وهDDذا: "ول مشقة؛ يقول شيخ السلم

 موافق لديث النب فإنه نى عن السد إل فيمن أوت العلم فهو يعمل به ويعلمه ومن أوت الال فهو ينفقه، فأمDDا
 من أوت علماE ول يعمل به ول يعلمه أو أوت مالE ول ينفقه ف طاعة ال فهذا ل يسد ول يتمن مثل حDDاله فDDإنه
 ليس ف خي يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب، ومن ول ولية فيأتيها بعلم وعدل أدى المانDDات إل أهلهDDا،

.وحكم بي الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة لكن هذا ف جهاد عظيم كذلك الاهد ف سبيل ال

 

 والنفوس ل تسد من هو ف تعب عظيم فلهذا ل يذكره، وإن كان الاهد ف سبيل ال أفضل من الDDذي ينفDDق
 الال، بلف النفق والعلم فإن هذين ليس لم ف العادة عدو من خارج فإن قدر أن لما عدوا ياهدانه فDDذلك

 الصلي والصائم والاج؛ لن هذه العمال ل يصل منها ف العادة من: أفضل لدرجتهما وكذلك ل يذكر النب
.نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يصل بالتعليم والنفاق

 

 والسد ف الصل إنا يقع لا يصل للغي من السؤدد والرياسة وإل فالعامل ل يسDDد ف العDDادة ولDDو كDDان
 بالشهوات أكثر من غيه بلف هذين النوعي فإنما يسدان كثيا، ولذا يوجد بي أهل العلم لم أتبDDاع تنعمه

 من السد مال يوجد فيمن ليس كذلك، وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله فهذا ينفDDع النDDاس بقDDوت
"القلوب، وهذا ينفعهم بقوت البدان، والناس كلهم متاجون إل ما يصلحهم من هذا وهذا

الطبة الثانية 
 ايهاالسلمون هذا الداء الذي أهلك المم السابقة، وقد دب إل هذه المة، قال الغزال وهDDو يتحDDدث عDDن 

 ولذلك تDDرى: "أسباب السد، وأن السد يكثر بي أصحاب الرف والهن التماثلة، وأرباب القاصد الشتركة
 العال يسد العال دون العابد، والعابد يسد العابد دون العال، والتاجر يسد التDاجر، بDل السDDكاف يسDDد
 السكاف ول يسد البزاز إل بسبب آخر سوى الجتماع ف الرفة، ويسد الرجل أخاه وابن عمه أكDDثر مDDا

  أكثر ما تسد أم الزوج وابنته؛ لن مقصد البزاز غي مقصد السكاف فل يسد الجانب، والرأة تسد ضرتا
 يتزاحون على القاصد، إذ مقصد البزاز الثروة ول يصلها إل بكثرة الزبون، وإنا ينازعه فيDDه بDDزاز آخDDر…
 وكذلك الشجاع يسد الشجاع ول يسد العال؛ لن مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر بDDا وينفDDرد بDDذه
 الصلة ول يزاحه العال على هذا الغرض، وكذلك يسد العال العال ول يسد الشDDجاع، ث حسDDد الDDواعظ

"للواعظ أكثر من حسده للفقيه والطبيب؛ لن التزاحم بينهما على مقصود واحد أخص

 

 وبا أنA السد ل يلو منه جسد فعلى النسان أن ياهد نفسه ف التخلص من ذلك، وذلك بتقوى ال، يقول ابن



 فمن وجد ف نفسه حسداE لغيه فعليه أن يستعمل معه التقوى والصب فيكره ذلك من نفسه، وكثي مDDن: "تيمية
 الناس الذين عندهم دين ل يعتدون على السود فل يعينون مpن ظلمه، ولكنهم أيضاE ل يقومون با يب من حقه،
 بل إذا ذمه أحد ل يوافقوه على ذمه ول يذكرون مامده، وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا، وهDؤلء مDدينون ف
 ترك الأمور ف حقه مفرطون ف ذلك ل معتدون عليه، وجزاؤهم أنم يبخسون حقوقهم فل ينصDفون أيضDاE ف

.مواضع ول ينصرون على من ظلمهم كما ل ينصروا هذا السود، وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب

 

  وهكذافان السد يقع كثياE بي التشاركي ف رئاسة  ومن اتقى ال وصب فلم يدخل ف الظالي نفعه ال بتقواه
 أو مال إذا أخذ بعضهم قسطاE من ذلك وفات الخر ويكون بي النظراء لكراهة أحدها أن يفضل الخر عليDDه
 كحسد إخوة يوسف، وكحسد ابن آدم أحدها لخيه فانه حسده لكون أن ال تقبل قربانه ول يتقبل قربان هذا

" وقتله على ذلك فحسده على ما فضله ال من اليان والتقوى

 

 وال نسأل أن يصلح أعمالنا، وأن يطهر قلوبنا من السد، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من اليانة، وأن يقينا شر
.وصلى ال وسلم على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجعي .الاسدين


