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توزي نسبت به كسي و خواستار از بين رفتن  نعمتهايي كه شامل آن  : يعني كينهحسد

  .شده است

گويند كه شخص، هنگام با خبر شدن از حال  همان رنجي مياند حسد به  بعضي گفته

  اش خوب شده است، مي برد. كسيكه وضع

بهر حال حسد همان  .اند: حسد يعني آرزوي زوال نعمت از ديگران همچنين گفته

بغض و كينه و كراهت و رنجي است كه با ديدن خوبي حال محسود به حاسد دست 

  دهد. مي

 حسد بر دو نوع است

 حتي و رنجور شدن بخاطر نعمتي كه نصيب كسي شده است. اين حسد،. نارا1

مذموم و ناپسند مي باشد. در اينصورت حاسد از محسود بدش مي آيد و همواره با ديدن 

شود و اين به صورت بيماري در قلبش مي ماند و  گردد و اذيت مي او دچار ناراحتي مي

گردد. هر چند كه  ، خوشحال مياگر ببيند كه آن نعمت از آن شخص گرفته شده است

براي او از نظر مالي منفعتي نداشته باشد. همين قدر براي او كافي است كه قلبش تشفي 

حاصل كند و ديگر احساس درد و رنج ننمايد. البته بايد دانست كه اين درد و رنج براي 

تي تسكين رود بلكه او مانند بيماري است كه دردش با مداوا براي مد هميشه از بين نمي

يافته و بيماريش همچنان باقي است. چون اين بغض و ناراحتي او نسبت به نعمت و 

بخشش خداوند به بندگانش نوعي بيماري است و ممكن است دوباره نسبت به كسي 

  ديگر برگردد. و اين، نهايت بدبختي و زيانكاري است.

د بدون آنكه چيزي . حاسد برتري محسود را بر خود، ناپسند مي داند و دوست دار2

از شخص محسود كم شود او هم مثل شخص محسود يا باالتر از او باشد. اين هم نوعي 

  گويند. حسد است و به آن غبطه  نيز مي

در حديثي متفق عليه كه از عبداهللا بن  (صلي اهللا عليه وسلم) چنانچه پيامبر اكرم

   حسد ناميده است: عنهما روايت شده آن را اهللا مسعود و عبداهللا بن عمر رضي
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مردي كه خداوند به او علم و حكمتي داده  .1(حسد جز در اين دو چيز، جايز نيست:

ي كه خدا به او مال و ثروتي . كس2آموزد. علم مي و با آن قضاوت مي كند و به مردم،

  عنايت كرده است  و او را بر آن مسلط گردانده تا آنرا در راه حق، مصرف نمايد).

  عنهما چنين است: اهللا و روايت عبداهللا بن عمر رضي
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. مردي كه خداوند به او قرآن داده و او 1نيست: (حسد جز در اين دو چيز، جايز 

. مردي كه خداوند به او مال و 2شب و روز، مشغول خواندن و عمل كردن به آن است. 

  ثروتي داده و او هم شب و روز، مشغول بخشيدن ان در راه حق است).

پس اين نوع حسد كه در آن، زوال نعمتي را از ديگري آرزو نكند، بلكه آن را براي 

  خود نيز آرزو نمايد، اشكالي ندارد.

  عنه  روايت مي كند كه پيامبر اكرم فرمود: اهللا امام بخاري رحمه اهللا از ابو هريره رضي
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چيز، درست نيست: يكي درباره مردي كه خداوند به او  (حسودي در غير اين دو

باشد. چنانكه شخص ديگري  قرآن داده است  و او شب و روز، مشغول تالوت آن مي

اي  گويد: خدايا! كاش مثل آنچه كه به آن مرد، عطا كرده شنود و مي ندن او را ميقرآن خوا

كردم. و مردي كه خدا به او مال و  كردي تا من هم مانند او تالوت مي به من نيز عطا مي

گويد: خدايا! كاش  كند، شخص ديگري مي ثروتي عطا كرده و آنرا در راه حق صرف مي

كردي تا من هم مثل او عمل  اي به من نيز عطا مي كردهمثل آنچه كه به آن مرد عطا 

  كردم). مي



  5    هاي قلب حسد از بيماري  

  

دانست. و  حسد را فقط در اين دو مورد، جايز مي (صلي اهللا عليه وسلم) پس پيامبر اكرم

اند. كه عبارت است از جلب كردن نعمتي كه خداوند  اين نوع حسد را علما، غبطه، ناميده

  نعمت از آن شخص بكند. به ديگري داده بدون اينكه آرزوي زوال 

در اينجا اگر سوال شود كه چرا به غبطه، حسد گفته شده است در حالي كه انسان 

دوست دارد خداوند به او نعمت فراوان بدهد؟ در جواب بايد گفت: نقطه آغازين اين 

دوست داشتن به خاطر ديدن اثر آن نعمت بر كسي بوده است كه از ديدن آن احساس 

ديد هيچگاه احساس نياز به  است. و اگر آن نعمت را بر غير خود نمي درد و رنج نموده

كرد. پس زماني كه سرچشمه اين احساس و اين آرزو چنين بوده، براي آن نامي  آن نمي

[بدون ديدن آن نعمت در شخصي ديگر] توان در نظر گرفت. اما اگر كسي  جز حسد نمي

متش را بر روي ديگري ببندد و خداوند بدون آنكه درب رح  كه دوست داشته باشد

نامند بلكه احساس نياز  نعمتش را از او بگيرد، به او نيز نعمت ببخشد، اين را حسد نمي

نسبت به نعمتي است كه آن را از خدايش در خواست مي نمايد. و اكثر مردم به نوع دوم 

م حسد را خواهد كه انسان، نوع دو شوند. خداوند نيز مي از حسد، امتحان و آزمايش مي

داشته باشد نه نوع كريه و زشت نخست را. قابل يادآوري است كه اين نوع را منافسه 

اند،  كه در آن دو نفر براي رسيدن  (مسابقه دادن در بدست آوردن خير و نيكي) نيز گفته

خواهند كه مقرب  كنند و هر دو، قصد پيروزي دارند، و مي به خير و نيكي، رقابت مي

  د.درگاه الهي شون

باشد.  مسابقه و رقابت از راه شرعي اشكالي ندارد بلكه مورد ستايش و تقدير نيز مي

   چنانچه خداوند مي فرمايد:

﴿¨βÎ) u‘#t� ö/F{$# ’ Å∀s9 AΟ‹ÏètΡ ∩⊄⊄∪ ’ n?tã Å7Í←!# u‘ F{$# tβρã� ÝàΖ tƒ ∩⊄⊂∪ ß∃Í� ÷ès? ’ Îû óΟ ÎγÏδθã_ãρ 

nοu� ôØ tΡ ÉΟŠÏè̈Ζ9$# ∩⊄⊆∪ tβöθs) ó¡ç„ ÏΒ 9,‹ Ïm§‘ BΘθçG ÷‚̈Β ∩⊄∈∪ … çµßϑ≈ tFÅz Ô7 ó¡ÏΒ 4 ’ Îûuρ y7 Ï9≡sŒ 

Ä§sù$uΖ oKu‹ ù= sù tβθÝ¡Ï�≈ oΨ tG ßϑ ø9   ]26-22[مطففين: ﴾∪∌⊅∩ #$
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(بي گمان، نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر خواهند برد، بر 

نگرند ـ  زنند و ـ به زيباييها و نعمتهاي بسيار آنجا مي تختهاي مجلل تكيه مي

هايشان خواهي ديد. به آنان از  نشاط نعمت را در چهرهخوشي و خرمي و 

شراب زالل و خالصي داده خواهد شد كه دست نخورده و سر بسته است، 

مهر و سرپوش آنها از مشك است. مسابقه دهندگان بايد براي بدست 

آوردن اين ـ چنين شراب و ساير نعمتهاي ديگر بهشت ـ با همديگر مسابقه 

  شي بگيرند). بدهند و از يكديگر پي

فرمايد براي بدست آوردن و  در اين آيه، خداوند به سبقت گيرندگان و شتابندگان مي

رسيدن به نعمتهاي ابدي بهشت با هم مسابقه دهند نه براي بدست آوردن دنياي فاني. و 

باشد كه در آن از حسادت  مي(صلي اهللا عليه وسلم) اين مفهوم، موافق حديث پيامبر خدا 

ي كرده مگر در دو مورد: يكي اينكه خدا به كسي علمي عطا نموده و آن ورزيدن نه

دهد. دوم كسي كه به  كند و آن را به ديگران ياد مي شخص نيز به آن علم خود، عمل مي

دهد يا مالي به او  كند نه به ديگران ياد مي او علمي داده شده است كه نه به آن عمل مي

كند، ارزش حسودي ندارد و نبايد آرزوي رسيدن  ق نميا انفادداده شده و آن را در راه خ

  به او را داشت زيرا در رسيدن به او، خيري وجود ندارد بجز عذاب و بدبختي. 

شود و او نيز به عدل و علم در  همچنين به كسي كه واليت و سرپرستي واگذار مي

كه هست ادا  رساند و حق واليت را آنگونه كوشد و امانت را به اهلش مي انجام آن مي

نمايد، از درجه بااليي  كند و بين مردم به كتاب (قرآن) و سنت (حديث) حكم مي مي

برد. چون  برخوردار است. و مثال او مانند مجاهدي است كه در جهاد بزرگي بسر مي

نفس بشري طوري خلق شده كه نسبت به كساني كه در  سختي و رنج زيادي هستند، 

طر است كه پيامبر ا كرم بحث مجاهد در راه خدا را در كند. به همين خا حسادت نمي

احاديث حسادت، نياورده است زيرا انسان مجاهد در چنان سختي و ناراحتي اي بسر 

برد كه داراي فضل و برتري بيشتري نسبت به كسي است كه مالش را در راه خدا  مي

ته داراي دشمن نيستند اش را به مردم ياد مي دهد چون اين دو دس كند و يا علم انفاق مي
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كه به آنها فشار بياورد و دچار سختي و ناراحتي شوند. و اگر آنها نيز در راه اشاعه مال و 

 يابد. همچنين پيامبر خدا علم داراي دشمن شوند قطعا خير و ثواب آنها نيز افزايش مي

يث كننده را در احاد بحث انسان نمازگزار، روزه دار و حج (صلي اهللا عليه وسلم)

حسادت، ذكر نكرد. زيرا اينگونه اعمال معموال از نظر اجتماعي براي انسان، بقدر انفاق و 

  آموزي سودمند نيستند. علم

افتد نه بخاطر وضعيت  حسد ورزيدن بيشتر نسبت به پست و مقام و رياست اتفاق مي

حسد را  (صلي اهللا عليه وسلم)خوراك و پوشاك و نوشيدني و غيره. بنابراين پيامبر خدا 

نسبت به صاحب مال و عالم جايز دانست به شرطي كه به صورت غبطه باشد. چون اين 

باشند. و همواره گروه  دو شخص هميشه در ميان مردم، داراي قدر و منزلت زيادي مي

انبوهي از مردم پيرامون علماء و سرمايه داران ديده مي شوند. عالم به مردم، غذاي روح و 

دهد و بهر صورت مردم به آنها نياز  ب مال، مردم را غذاي جسم ميدهد و صاح روان مي

  فرمايد: دارند چنانكه خداوند مي

﴿* z> u� ŸÑ ª! $# ¸ξsVtΒ # Y‰ö6tã % Z.θè= ôϑ ¨Β āω â‘ Ï‰ ø)tƒ 4’ n?tã & óx« tΒ uρ çµ≈ oΨ ø% y— §‘ $̈Ζ ÏΒ $»% ø— Í‘ 

$YΖ |¡ym uθßγsù ß,Ï�Ζ ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ # u�Å� # ��ôγy_uρ ( ö≅ yδ šχ…âθtG ó¡o„ 4 ß‰ôϑ ptø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝ èδç� sYò2r& Ÿω 

tβθßϑ n= ôètƒ ∩∠∈∪ z> u� ŸÑuρ ª! $# WξsW tΒ È÷,s#ã_§‘ !$yϑ èδ ß‰ tnr& ãΝ x6ö/ r& Ÿω â‘ Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã & ó_x« 

uθèδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n?tã çµ9 s9 öθtΒ $yϑ uΖ ÷ƒr& –µγÅh_uθãƒ Ÿω ÏNù' tƒ A�ö� sƒ¿2 ( ö≅ yδ “ÈθtG ó¡o„ uθèδ tΒ uρ ã� ãΒ ù'tƒ 
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  ]76-75[نحل:

كند كه قادر بر هيچ چيز  (خداوند برده مملوكي را به عنوان مثال ذكر مي

زند كه به او روزي  نيست و ـ در مقابل آن، انسان با ايماني ـ را مثال مي

اي عنايت شده است و او پنهاني و آشكارا از آن، انفاق  حالل و پاكيزه

زاست ـ كه ما را بنده خود كرد نمايد. آيا آنان يكسانند. سپاس خدا را س مي

دانند.  بندگان خود ـ و بلكه بيشتر آنان ـ فرق حق و باطل را ـ نمي ي نه بنده
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زند كه يكي از آنان الل مادرزاد است و توانايي  و خداوند دو مرد را مثال مي

انجام هيچ كاري را ندارد و سربار صاحب خود بوده و به هر جا او را 

 -داشت. آيا اين چنين شخصي برابر است با كسي كهبفرستد نفعي نخواهد 

به عدل و  -كار كن، نان آور و سراسر خير و بركت است و مرتبا ديگران را

  خواند و در جاده صاف و درست، قرار دارد). داد مي

مثال اول: خداوند در اين مثال، ذات پاك و مقدس خود را با شريكاني كه مردم در 

كند. شريكان و بتاني كه هيچ قدرتي بر انجام عمل  قايسه مياند م عبادت با او گرفته

سودمند و يا كالم مفيد ندارند. آيا كسي كه برده كسي ديگر باشد و قادر بر انجام هيچ 

كاري نباشد با كسي كه خداوند به او مال و ثروت عطا كرده و او نيز از اين مال و ثروت 

داوندي كه قادر به نيكي رساندن به بندگان كند، برابر است؟ پس خ در راه خدا انفاق مي

باشد كه قدرت انجام هيچ كار مفيدي را  است چطور شبيه مخلوق عاجز و ناتوان مي

ندارد؟ چطور ممكن است كه چنين مخلوقي را با خدا شريك قرار داد؟ اصال چنين 

  چيزي محال و غير قابل تصور است.

و مقدسش را با شريكاني كه مردم در  مثال دوم: باز خداوند در اين مثال، ذات پاك

توانند حرف  كند، شريكان و بتاني كه نمي اند، مقايسه مي عبادت براي خداوند قرار داده

تواند بينديشد و قادر به انجام هيچ كاري  بزنند و فكر كنند. آيا كسي كه الل است و نمي

تواند  ي بفرستند نمينيست و وبال گردن صاحبش است و هر زمان  كه او را به دنبال كار

كند و به  آن را انجام دهد و هيچ نفعي ندارد مانند كسي است كه عالم است و عدالت مي

نمايد و خودش نيز به راه راست استوار است؟ پس چه رسد  راه راست و عدل دعوت مي

ست دارنده راه را اي را با خداوندي كه عالم، عادل، قادر بر امر و نهي و برپا كه چنين بنده

  فرمايد: است، شريك بكنند. خداوند مي

﴿y‰Îγx© ª!$# …çµ‾Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ (#θä9 'ρé&uρ ÉΟù= Ïèø9 $# $Jϑ Í←!$s% ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ 4 
Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ â“ƒÍ– yêø9 $# ÞΟŠÅ6y⇔ ø9   ]18[آل عمران:  ﴾∪∇⊆∩ #$
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واحد به هم  ي يك (خداوند ـ با نشان دادن جهان هستي بگونه

دهد به اينكه  پيوسته و يك نظام يگانه و ناگسسته، عمال ـ گواهي مي

معبودي جز او نيست و او ـ در كارهاي آفريدگان خود ـ دادگري 

دهند كه جز او  كند. و فرشتگان و صاحبان دانش گواهي مي مي

  معبودي نيست. و او توانا و با حكمت است).

﴿¨βÎ) ’ În1 u‘ 4’ n?tã :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tG ó¡•Β ∩∈∉∪﴾  :56[هود [  

  (بيگمان، خداي من بر راه راست، قرار دارد).

  خير هرگز، خدا با بتان و شريكان پست و بي ارزش قابل مقايسه نيست.

بخاطر همين دو نعمت ياد شده بود كه مردم خانواده عباس را بزرگ و محترم 

عنهما وجود داشت كه به مردم،  اهللا شمردند. زيرا در آن خانواده عبداهللا بن عباس رضي مي

داد. مردم نيز آنها را گرامي  داد و برادر ديگرش به مردم غذا مي قرآن و حديث ياد مي

  داشتند. مي

ديد كه احكام و مناسك حج خويش را از  همچنين وقتي كه معاويه مردم را مي

دهد،  اسخ ميپرسند و او به آنها پ عنهما؛ مي اهللا صحابي بزرگوار؛ عبداهللا بن عمر رضي

گفت: به خدا سوگند اين شرافت بزرگي است كه خداوند نصيب عبداهللا كرده است. 

در بدست آوردن خير و نيكي، مسابقه  )عنهما اهللا رضي( روايت است كه عمر با ابوبكر

  گويد:  عنه نقل شده است، مي اهللا داد. چنانكه در روايتي كه از عمر رضي مي

�<!=�/ 2: �� 5�)� �/3�: %��>) 26 3�0�0: $>): 1�-,� :9��� *?!�' ��� @,A $���� *

 B:� *%�8� :9�C ?E�&F 9-�0: �� :�� 5�)� G 5��� :5�C *G�� H=�0 9IJ� :5�C *1��

 � �� KL 9-�0: :5�C ?E�&F 9-�0: �� :�� 5�)� %, 5��� *	!�' �� ��0 %�' �� M� 3�0�0:

N G6 E�0�): � :9��� *%,�)��!0: .*+  

ما را امر كرد كه براي جهاد در راه خدا (صلي اهللا عليه وسلم) ترجمه: (پيامبر ا كرم 

عنه  اهللا مال بياوريم. من هم مالي داشتم. با خود گفتم: اگر بنا باشد روزي از ابوبكر رضي
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حضرت بردم.  گيرم. لذا نصف مالي را كه داشتم، نزد آن سبقت بگيرم، امروز سبقت مي

اي؟ گفتم:  ات باقي گذاشته فرمود: چيزي براي خانواده (صلي اهللا عليه وسلم) بر خداپيام

عنه تمام مالش را آورد.  اهللا نصف مالم را براي آنها گذاشته ام. در آن لحظه ابوبكر رضي

اي؟  ات باقي گذاشته به او گفت: چيزي براي خانواده (صلي اهللا عليه وسلم) پيامبر اكرم

ام. گفتم اي ابوبكر! من هيچ گاه در انجام  لش را براي آنها باقي گذاشتهگفت: خدا و رسو

  چيزي از تو پيشي نخواهم جست).

عنه انجام داد، نوعي مسابقه در امر خير و غبطه صحيح بود.  اهللا آنچه را كه عمر رضي

عنه برتري داشت و او نيازي به  اهللا عنه هميشه نسبت به عمر رضي اهللا ولي ابوبكر رضي

  ورزيد. مسابقه و غبطه نداشت از اينرو هيچگاه به حال و وضع كسي ديگر، حسد نمي

(صلي اهللا  السالم؛ نيز در هنگام معراج به حال خاتم پيامبران پيامبر خدا؛ موسي عليه

  ، غبطه خورد، تا جايي كه چنين روايت شده است: عليه وسلم)

� >�,� 	O��P �Q  �0 ���� 5��� ?@-�>� �� :%, �-�� ::F  �0!�0 R�0 ��ST 2U  �V!�

 W� ��X�: %��: W� ���V!� WY 38Z:[�� *+ 

السالم گذشت،  از كنار موسي عليه (صلي اهللا عليه وسلم) (زماني كه پيامبر اكرم

السالم به گريه افتاد. گفتند: چرا گريه مي كني؟ گفت: بخاطر اينكه نوجواني  موسي عليه

شوند،  اد كساني كه از امت او وارد بهشت ميبعد از من مبعوث شده است و تعد

  بيشتراند). (بخاري و مسلم).

اشخاص ديگري نيز چون ابوعبيدة  (صلي اهللا عليه وسلم) در ميان صحابه رسول خدا

عنه و امثال او بودند كه حتي از همين نوع حسد مباح يعني غبطه  اهللا بن جراح رضي

نها باالتر از اين بود كه به شخص ديگري كردند، چون درجه و مقام آ خوردن، دوري مي

عنه شايستگي امانتدار بودن  اهللا غبطه بخورند و به همين خاطر است كه ابوعبيده رضي

 بدست آورد و چنانچه پيامبر اكرم (صلي اهللا عليه وسلم) امت را از طرف پيامبر اكرم

  او را امين امت ناميده است.  (صلي اهللا عليه وسلم)
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كه در خود هيچگونه ترس و احساسي نسبت به كوتاهي در پس شخص اميني 

  كند، مقدم تر است. بيند، از كسي كه در خود احساس نقص در امانتداري مي امانات نمي

عنه  اهللا در حديثي كه امام احمد بن حنبل روايت كرده است، انس بن مالك رضي

   گويد: مي

�� K�-�' \�(� :5��� �� 5�)� !�' �)�� ���� ��Z �&: W� �� ]�^,� �7& W� 2_

 *K�"� 5`a,� 	!�  � %-��/ $�' !C ,.�c� W� %�-� Hd�� ��=/F� W� �� \�(� 5�C *��X�

 5�C R,�8,� 1�-,� 2�Z `�� ,%,�# �8�  �' �3,� @,A \�(� ,@,A �8�  >�,� 5�C !e,� 2�Z `��

%,�# �8�  �' �3,� @,A \�(� ,@,A �8�  >�,�*+ 

حضرت فرمود: اكنون  نشسته بوديم. آن(صلي اهللا عليه وسلم) يامبر خدا (روزي نزد پ

آيد. ناگهان مردي از انصار آمد، در حاليكه محاسن  از اين ناحيه مردي از اهل بهشت مي

هايش را به دست چپ، گرفته  مي كرد و كفش  خود را از وضويي كه گرفته بود خشك

(صلي اهللا عليه وسلم) ز دوباره پيامبر اكرم بود. او جلو آمد و سالم كرد. فرداي آن رو

سخن ديروز را تكرار كرد و ناگهان همان مرد با همان حالت روز قبل، آمد. روز سوم نيز 

سخن روز گذشته اش را تكرار كرد و باز همان مرد (صلي اهللا عليه وسلم) پيامبر ا كرم 

برخاست و رفت،  عليه وسلم) (صلي اهللا با همان حالت قبلي آمد). هنگامي كه پيامبر اكرم

عنهما دنبال آن مرد براه افتاد و بعدا چنين تعريف  اهللا عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي

كرد: نزد آن مرد رفتم و گفتم: من با پدرم دچار اختالف شده و سوگند خورده ام كه تا 

اجازه داد و  سه روز، نزدش نروم. اگر اجازه بدهيد مي خواهم به خانه شما بيايم. آن مرد

تا سه شبانه روز در خانه اش بودم. در اين مدت، عمل به خصوصي از آن مرد، نديدم 

خوابيد، ذكر خدا را مي كرد و تكبير مي  فقط او شبها زماني كه لباس در مي آورد و مي

گويد: از آن مرد، جز شكر و  گفت و تا فرا رسيدن وقت نماز صبح مي خوابيد. عبداهللا مي

خدا!  ي چيزي نشنيدم. وقتي خواستم به خانه ام برگردم به او گفتم: اي بنده سپاس خدا،

شنيدم كه (صلي اهللا عليه وسلم) من با پدرم هيچ گونه مشكلي ندارم. بلكه از پيامبر ا كرم 

و هر سه بار تو از آن راه ». اكنون، مردي از اهل بهشت از فالن راه مي آيد«سه بار فرمود: 
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اي  دهي كه بهشتي شده روزي با تو باشم تا ببينم چه عملي انجام مي آمدي. خواستم چند

تا من نيز آنگونه عمل كنم. ولي تو را نديدم كه عمل زيادي انجام دهي. پس چه چيزي 

در حق تو بگويد بهشتي هستي؟ آن مرد  (صلي اهللا عليه وسلم) باعث شد تا پيامبر خدا

بهشتي شدنم شده باشد. تنها مي دانم كه دهم كه باعث  گفت: من عمل خاصي انجام نمي

كينه و بغض هيچ مسلماني را در دل ندارم و نسبت به خيري كه خداوند به كسي عطا 

كرده، حسد نمي ورزم. عبد اهللا گفت: پس همين است آن چيزي كه تو را به اين مقام 

ين بود كه گر عنهما ا اهللا رسانده و هر كس توان آنرا ندارد. منظور عبداهللا بن عمرو رضي

 چه ظاهرا اين عمل ساده به نظر مي رسد ولي بيشتر مردم بدان گرفتار هستند.

دهد و در  و به همين خاطر است كه خداوند انصار را مورد ستايش و تمجيد قرار مي

  فرمايد: مورد آنان مي

﴿Ÿωuρ tβρß‰ Ågs† ’ Îû öΝ Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ Zπy_% tn !$£ϑ ÏiΒ (#θè?ρé& šχρã� ÏO÷σ ãƒuρ #’ n?tã öΝ Íκ Å¦à�Ρr& öθs9 uρ 

tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π|¹$|Áyz﴾   :9 [حشر[  

كنند به چيزهايي كه به  (و در درون خود، احساس و رغبت نيازي نمي

دهند هر چند كه  مهاجران داده شده است و ايشان را بر خود، ترجيح مي

 خود سخت، نيازمند باشند).

و غبطه اي نسبت به  مفسران مي گويند: انصار در دلهايشان هيچ گونه احساس حسد

آنچه كه از مال فيء (مالي كه بدون جنگ در جهاد با كافران بدست مي آيد) به مهاجران 

كردند. با  داده مي شد نداشتند. حتي مال و ثروت خودشان را نيز با مهاجران، تقسيم مي

وجود اين، در ميان اوس و خزرج كه از قبايل مدينه بودند، غبطه وجود داشت و به 

كردند و اگر يكي  گر غبطه مي خوردند. چنانچه در دينداري، با همديگر رقابت مييكدي

از آنها مي ديد كه طرف مقابل، كاري را انجام داده كه باعث فضل و برتري او نزد خدا و 

ورزيد تا از اين فضل و  پيامبر خدا شده است، او نيز فورا به انجام آن كار، مبادرت مي

اي براي رسيدن و تقرب به خداوند تبارك  البته اين مسئله، مسابقه برتري، بي بهره نماند.
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اي بود براي  و تعالي بود نه نوعي كينه و بغض نسبت به يكديگر و حسادت و غبطه

رسيدن به كمال و پيمودن طريق سعادت نه تصاحب مقام و منصب دنيوي. خوشا به حال 

  خداوند مي فرمايد: چنين قلوبي و خوشا به حال صاحبان چنين قلوبي زيرا

﴿’Îûuρ y7Ï9≡sŒ Ä§sù$uΖ oKu‹ ù= sù tβθÝ¡Ï�≈ oΨ tG ßϑ ø9$# ∩⊄∉∪﴾ :26[مطففين[  

(مسابقه دهندگان بايد براي بدست آوردن اين ـ چنين شراب و ساير 

نعمتهاي ديگر بهشت ـ با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي 

  بگيرند). 

اما آن حسدي را كه مذموم و ناپسند است، خداوند حرام قرار داده است چنانچه در 

  مورد حسادت يهود مي فرمايد: 

﴿¨Šuρ ×�� ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# öθs9 Νä3tΡρ–Šã� tƒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ) # �‘$¤� ä. # Y‰|¡ym 

ôÏiΒ Ï‰ΨÏã Ο ÎγÅ¡à�Ρ r& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗt6s? ãΝßγs9 ‘,ysø9   ]109[بقره:                       ﴾#$

(بسياري از اهل كتاب بخاطر حسدي كه در درونشان ريشه دوانده است، 

آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان ـ به سوي كفر و به حال 

  سابقي كه داشتيد ـ باز گردانند با اينكه حقايق بر ايشان، روشن شده است).

اي كه  تد شدن و بازگشت از اسالم مسلمانان را از روي حسد و كينهيهوديان، مر

كردند. زيرا آنها از اين نعمت و فضلي كه نصيب مسلمانان شده بود،  داشتند آرزو مي

  فرمايد:  كردند. خداوند در اين باره، مي خيلي ناراحت بودند و احساس بغض و كينه مي

﴿ôΘr& tβρß‰ Ý¡øts† }̈ $̈Ζ9 $# 4’ n?tã !$tΒ ÞΟßγ9 s?# u ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù ( ô‰s) sù !$oΨ ÷� s?#u tΑ# u tΛÏδ≡t� ö/Î) 

|=≈ tG Å3ø9$# sπyϑ õ3Ïtø: $# uρ Μßγ≈ oΨ ÷� s?# u uρ % ¸3ù= •Β $VϑŠÏà tã ∩∈⊆∪ Νåκ ÷] Ïϑ sù ô̈Β ztΒ#u ÏµÎ/ Ν åκ ÷]ÏΒ uρ ̈Β 

£‰ |¹ çµ÷Ψ tã 4 4’ s∀ x. uρ tΛ©yγpg¿2 #��� Ïèy™ ∩∈∈∪﴾  :55،54[نساء[  

ورزند كه خداوند از روي فضل و رحمت خود  زي، حسد مي(آيا آنان به چي

ـ با بر انگيختن محمد ـ به مردم ـ عرب ـ داده است؛ ما كه به آل ابراهيم ـ 
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ابراهيمي كه از اجداد شما و ايشان است ـ كتاب آسماني و پيامبري و 

پادشاهي بزرگي داديم. ولي جمعي از آنان كه ـ ابراهيم و آل ابراهيم در 

ن مبعوث شده بودند ـ به كتاب آسماني، ايمان آوردند و جمعي ديگر، ميانشا

كنند ـ و ديگران را هم ـ بازي دادند. و آتش فروزان  از آن، روي گرداني مي

  جهنم براي چنين افرادي، كافي است). 

   فرمايد: همچنين خداوند متعال مي

﴿ö≅è% èŒθãã r& Éb> t� Î/ È,n= x�ø9 $# ∩⊇∪ ÏΒ Îh� Ÿ° $tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ Îh� Ÿ° @,Å™% yñ #sŒÎ) |= s% uρ ∩⊂∪ 

ÏΒ uρ Ìh� x© ÏM≈ sV≈ ¤�̈Ζ9 $# †Îû Ï‰s) ãèø9 $# ∩⊆∪ ÏΒ uρ Ìh� x© >‰Å™% tn # sŒÎ) y‰ |¡ym ∩∈∪﴾   

  ]5ـ1[فلق:

(بگو به خداوندگار سپيده دم پناه مي برم، از شر هر آنچه كه خداوند، 

هان را در زير رسد ـ و ج آفريده است و از شر شب بدانگاه كه كامال فرا مي

دمند، و از شر  گيرد ـ و از شر كساني كه در گره ها مي تاريكي خود مي

 ورزد). حسود بدانگاه كه حسد مي

مفسران مي گويند: اين سوره بخاطر حسادت يهوديان و سحري كه لبيد بن اعصم 

انجام داد، نازل شد. پس اگر شخص  (صلي اهللا عليه وسلم) يهودي در حق پيامبر اعظم

ود بر اساس حسادت خود، عمل كند، ستمگر و متجاوز به حساب مي آيد. در نتيجه، حس

شود. از اينرو بايد از حسادت، دست بردارد و توبه كند. اما  مستوجب عذاب خداوندي مي

شخصي كه مورد حسادت، قرار گرفته، مظلوم است و بايد در برابر اذيت و آزار حسود 

  فرمايد: ببرد تا ايمانش سالم بماند. خداوند متعال مي صبر كند و از شر او به خدا پناه

﴿¨Šuρ ×�� ÏVŸ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈tG Å3ø9 $# öθs9 Νä3tΡρ–Šã� tƒ .ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ) # �‘$¤� ä. # Y‰|¡ym 

ôÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο ÎγÅ¡à�Ρr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗt6s? ãΝ ßγs9 ‘,ysø9 $# ( (#θà�ôã $$sù (#θßsx� ô¹$# uρ 4®Lym u’ ÎAù' tƒ 

ª! $# ÿÍνÍ÷ ö∆r' Î/﴾ :109[بقره[  
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(بسياري از اهل كتاب از روي حسادتي كه در وجودشان، ريشه دوانده 

است آرزو دارند اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان، باز گردانند با اينكه 

حقانيت اسالم كامال برايشان روشن گشته است. پس شما گذشت و چشم 

  مان دهد كه در برابرشان چه كار كنيد).پوشي كنيد تا اينكه خداوند فر

خداوند يوسف را بوسيله حسادت برادرانش به او مورد آزمايش قرار داد چنانكه 

  برادرانش گفتند:

﴿ß#ß™θã‹ s9 çνθäzr&uρ �=ymr& #’ n< Î) $oΨŠÎ/r& $̈Ψ ÏΒ ßøtwΥuρ îπt7 óÁãã ¨βÎ) $tΡ$t/ r& ’Å∀ s9 9≅≈n= |Ê AÎ7 •Β 

  ]8[يوسف: ﴾∪∇∩

ـ بنيامين كه از يك مادر بودند ـ نزد پدرمان از ما  (يوسف و برادرش

ترند در حالي كه ما گروه نيرومندي هستيم ـ و از آن دو برادر براي  محبوب

پدرمان سودمندتريم ـ مسلما پدرمان در گمراهي و اشتباه روشني بسر مي 

  برد).

اشتند، آنها نسبت به جايگاه و منزلتي كه يوسف و برادرش بنيامين نزد پدرشان د

  السالم به يوسف گفت: حسادت ورزيدند بنابراين، يعقوب عليه

﴿Ÿω óÈÝÁø) s? x8$tƒö â‘ #’ n?tã y7 Ï?uθ÷zÎ) (#ρß‰‹Å3uŠsù y7 s9 # ´‰øŠx. ( ¨βÎ) z≈ sÜ ø‹¤±9 $# 

Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 Aρß‰ tã ÑÎ7 •Β ∩∈∪﴾ :5[يوسف[  

(خواب خود را براي برادرانت بازگو مكن ـ چرا كه مايه حسد 

و شيطان ايشان را بر آن مي دارد ـ كه براي تو شود  آنان مي

نيرنگ بازي و دسيسه سازي كنند. بيگمان شيطان، دشمن آشكار 

  انسان است).

لذا آنان با صحبت كردن در مورد قتل يوسف و انداختن او در چاه و فروختن وي به 

كفار شود رفتند و باعث شدند كه يوسف برده  عنوان برده به كساني كه به سرزمين كفر مي

در حق يوسف، ستم روا داشتند و او را مورد ستم قرار دادند. و در آنجا يوسف به وسيله 
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زني كه او را به فساد دعوت مي كرد مورد آزمايش قرار گرفت و او براي نجات، به خدا 

كنيم كه  پناه برد و زندان را بر آزادي و عذاب دنيا را بر عذاب آخرت برگزيد. مالحظه مي

ر اين جريان هم به سبب محبت آن زن، مظلوم و مورد ستم واقع شد. برادران يوسف د

اي كه نسبت به يوسف در دل داشتند او را در چاه انداختند.  توزش هم به سبب كينه كينه

اختيار او را فروختند و يوسف را كه در نهايت مردانگي  اي اسير و بي سپس به عنوان برده

ر آوردند و سرانجام او را به زندان انداختند. و اين، آزمايش و آزادي بود به يوغ بردگي د

ترين مصائب و رنجها را متحمل شد، و با  سخت ترين بود. يوسف بزرگترين و سخت

اختيار كامل، راه صبر را برگزيد و با تقوايي كه داشت همه چيز را تحمل كرد. به خالف 

در آنجا هيچ اختياري نداشت و كامال  هايي كه به او روا داشتند. زيرا صبر در مقابل ستم

مجبور بود. بايد دانست كه صبر از انجام معصيت از صبر بر معصيت، افضل است. 

   فرمايد: چنانكه خداوند مي

﴿…çµ‾Ρ Î) tΒ È,−G tƒ ÷�É9 óÁtƒuρ �χ Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ÅÒãƒ t�ô_r& šÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# ∩⊃∪﴾ 

  ]90[يوسف:

در برابر گرفتاريها و مصيبتها ـ شكيبايي (بيگمان هر كس از خدا بترسد و ـ 

و استقامت ورزد ـ خداوند پاداش او را خواهد داد ـ چرا كه خداوند اجر 

  گرداند). نيكوكاران را ضايع نمي

انسان مومن بايد اينگونه بر ايمانش صبر داشته باشد يعني اگر از او خواستند كه از 

اندازند يا از سرزمينش بيرون  انش ميدينش دست بردارد و كافر شود و اگر نه به زند

كنند، بايد بر ايمانش، استوار بماند و راه دوم را انتخاب نمايد يعني راه صبر و تحمل  مي

را در پيش گيرد. و هجرت را بپذيرد، همچنان كه اين مسأله براي مهاجران صدر اسالم 

دادند و پيوسته مورد نيز پيش آمد و آنها ترك وطن را بر دست كشيدن از دينشان، ترجيح 

  شدند. اذيت واقع مي

نيز به شيوه هاي مختلف، مورد اذيت و (صلي اهللا عليه وسلم) پيامبر بزرگ اسالم 

آزار، قرار گرفت ولي صبر و استقامت را در پيش گرفت. حتي آن حضرت بيش از 
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زنا كند السالم مورد اذيت و آزار قرار گرفت. زيرا از يوسف خواسته شد تا يا  يوسف عليه

و اصحابش رضوان اهللا عليهم  (صلي اهللا عليه وسلم) و يا به زندان برود ولي از پيامبر اكرم

شوند. طبعا زنداني  اجمعين خواسته شد كه از دينشان دست بردارند و اگر نه كشته مي

شدن از كشته شدن، راحت تر است. البته بايد دانست كه مشركان، پيامبر خدا و طايفه بني 

را براي مدت زيادي در شعب ابي طالب زنداني، محاصره و تحريم اقتصادي كردند هاشم 

تر گرديد. و هنگامي كه از  و پس از مرگ ابوطالب، دايره فشارشان بر پيامبر خدا تنگ

در عقبه اول و دوم با خبر شدند در  (صلي اهللا عليه وسلم) بيعت انصار با پيامبر اكرم

مانان به مدينه جلوگيري كنند. و حتي تصميم گرفتند تا صدد بر آمدند تا از هجرت مسل

خواست  را به قتل برسانند. اينجا بود كه هر كس، مي (صلي اهللا عليه وسلم) رسول اهللا

عنه و افرادي  اهللا هجرت نمايد، به طور پنهاني، هجرت مي كرد. فقط عمر بن خطاب رضي

مشركان، هجرت كردند. خالصه مانند او با نهايت شجاعت و دليري در جلوي چشم همه 

اينكه آنهايي كه توانستند، هجرت كردند و بقيه كه قادر به اين كار نبودند در مكه ماندند 

  و به زندان، انداخته شدند.

و مشكالتي كه به مؤمنان روا داشته شد بخاطر اطاعت از خدا و  مصائببلي، 

دند و به خاطر ايمانشان، مورد پيامبرش بود. يعني آنان به اختيار خود، اسالم را برگزي

ولي مصيبت زنداني شدن يوسف، يك بالي آسماني بود كه  اذيت و آزار قرار گرفتند.

  فرمايد: يوسف هيچ چاره اي جز آن نداشت. چنانكه خداوند متعال مي

﴿ô‰s) s9 uρ ôM£ϑ yδ ÏµÎ/ ( §Ν yδ uρ $pκ Í5 Iωöθs9 βr& #u §‘ z≈ yδ ö� ç/ ÏµÎn/ u‘﴾ :24[يوسف[  

ليخا ـ قصد مراوده با يوسف را كرد و يوسف نيز قصد مراوده با (زن ـ ز

  ديد). زليخا را كرده بود اگر برهان خداوند را نمي

پس يوسف هم قصد زليخا را كرد ولي چون برهان و حجت خداوند را ديد، دست 

هم صبر يوسف در مقابل معصيت و هم صبرش در مقابل  تبدين صورنگه داشت. پس 

رادرانش بر او رفت، تا حد زيادي، اجباري بود. و اتفاقي بود كه برايش ظلمي كه توسط ب

پيش آمد. همچنين محبوب شدن نزد پدر، به انتخاب يوسف نبود كه بعدها در اثر آن اين 
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همه مصيبت برايش پيش آمد. پس انتخاب رنج و مصيبت در راه اسالم و عقيده و مبارزه 

عبوديت است. وقتي خداوند كسي را كه در مقابل در راه كفر، بيانگر اوج ايمان و قله 

بيماري و از دست دادن عزيزانش يا به خاطر از دست دادن مالش صبر كند، پاداش 

اش، رنجها را با اختيار خود با جان و  دهد. پس پاداش كسي كه در راه ايمان و عقيده مي

  مال، بخرد چقدر و چگونه خواهد بود؟! 

  فرمايد: خداوند مي

﴿š�Ï9≡sŒ óΟ ßγ‾Ρ r' Î/ Ÿω óΟ ßγç6� ÅÁãƒ Ø' yϑ sß Ÿωuρ Ò= |ÁtΡ Ÿωuρ ×π|Áyϑ øƒxΧ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# Ÿωuρ 

šχθä↔sÜ tƒ $Y∞ ÏÛöθtΒ àá‹Éótƒ u‘$¤� à6ø9 $# Ÿωuρ šχθä9$uΖ tƒ ôÏΒ 5iρß‰ tã ¸ξø‹ ‾Ρ āωÎ) |= ÏG ä. Ο ßγs9 

ÏµÎ/ ×≅ yϑ tã ìx Î=≈ |¹ 4 āχ Î) ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒãƒ t� ô_r& tÏΖ Å¡ósßϑ ø9   ]120وبه:[ت ﴾∪⊂⊅⊆∩ #$

رسد و  (چرا كه هيچ تشنگي و خستگي و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي

دارند كه موجب خشم كافران شود و به دشمنان  گامي به جلو برنمي

چشانند و اسير  زنند ـ و ضرب و جرح و قتلي به دشمنان نمي دستبردي نمي

كار نيكويي  گيرند ـ مگر اينكه به واسطه اين اعمال، و غنيمتي از آنان نمي

شود و بيگمان، خداوند، پاداش نيكوكاران را ضايع  براي آنان نوشته مي

  گرداند). نمي

حسادت، يكي از بيماريهاي مهم قلبي است. مرضي عام و فراگير كه فقط تعداد 

اند. معروف است كه مي گويند: هيچ كس از حسادت،  اندكي از مردم به آن مبتال شده

شخص حريص و آزمند، آن را آشكار مي كند و شخص كريم  بري نيست با اين فرق كه

ورزد؟  اهللا گفتند: آيا مؤمن، حسد مي و محترم آن را پنهان مي دارد. به حسن بصري رحمه

ايد؟ حسد در دل انسان  السالم و برادرانش را از ياد برده گفت: مگر داستان يوسف عليه

شود.  ده باشد، گناهي محسوب نميكند و تا زماني كه به مرحله عمل در نيام رخنه مي

كسي كه در دلش نسبت به شخص ديگري، حسد ورزد، بايد با به كار بردن صبر و تقوي، 

  اثر آن را از دل بزدايد و آن را براي خود، زشت پندارد.
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در جامعه اسالمي بر مسلمانان است كه ريشه هاي حسد و بغض را بخشكانند، و با 

ننمايند. بلكه جانب كسي را بگيرند كه به او حسد شده ورزد همكاري  كسي كه حسد مي

است. زيرا او مظلوم واقع شده است و بايد با او احساس همدردي شود. و اگر چنين 

  ايم. نكنيم حق اخوت اسالمي را رعايت نكرده

نبايد فراموش كنيم كه حسادت در بين زنان از مردان بيشتر است، خصوصاً در ميان 

زناشويي با هم شريك هستند، چون هر يك از آنها مي خواهند هر  زناني كه در زندگي

چه بيشتر توجه شوهر را به خود جلب نمايند. همچنين ميان كساني كه كار مشترك 

هد. زيرا هر كدام از آنها د دارند. بخاطر پست و منصب و مال و دولت، حسادت روي مي

همچنين به كساني كه مورد ود. شود تا از سهم ديگران كاسته ش خواهان سهم بيشتري مي

مانند حسادت برادران يوسف شود.  ، حسادت ميگيرند توجه و احترام مردم قرار مي

و حسادت قابيل نسبت به برادرش هابيل. چون خداوند قرباني  السالم نسبت به وي عليه

ه هابيل را قبول كرد ولي قرباني قابيل را نپذيرفت و قابيل به خاطر ايمان و تقوايي ك

خداوند نصيب هابيل كرده بود به او حسادت مي ورزيد. و همچنين حسادت يهوديان 

نسبت به مسلمانان از همين قبيل است. معروف است كه نخستين نافرماني خدا از سه 

السالم و  چيز شروع شد كه عبارتند از: آزمندي، تكبر و حسد. چنانكه آزمندي آدم عليه

  كه آنها از فرمان خدا، سرپيچي كنند. كبر شيطان و حسد قابيل، سبب شد

  در حديث آمده است كه:

� �A6 ,E,A W� f3g `0 K��!#h)� ij(,�� Wd,� ,!"�� :!#: W��� �J�� � kS�

l��� mj(
 �A6 � $�n S� 9��o �A6 � le>
 S� m!"# *+ 

ي كند ـ و حداقل يكي از آنها در هر انسان (هيچ كس از سه چيز، نجات پيدا نمي

وجود دارد ـ كه عبارتند از: حسد، گمان بد، فال بد گرفتن. و اكنون به شما راه هاي 

مبارزه با آنها را مي گويم: اگر حسد ورزيدي، دشمني مكن. اگر به چيزي گمان بد 

كردي، آنرا عملي مكن. اگر در مورد كاري، فال بد گرفتي، آن را به انجام برسان.) ابن ابي 

  از ابوهريره رضي اهللا عنه روايت كرده است.  الدنيا اين حديث را
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و ابوداوود) از پيامبر روايت شده لست كه  ئيدر كتب سنن (ابن ماجه، ترمذي، نسا

   فرمود:

� $�n W�,� 3�a,� $�n 5�C� � ��,��� [&� le>,�� !"�� K��>C K�F� .�p K�-,6 qp

W�!,�+ كرده است كه عبارتند از: حسد و  (بيماريهاي امتهاي پيشين در ميان شما نيز نفوذ

بغض. و اينها، تراشنده و از بين برنده اند. نمي گويم كه موها را مي تراشند بلكه اينها 

  برند). دين انسان را مي تراشند و از بين مي

پيامبر ا كرم حسد و بغض را بيماري ناميده است همچنانكه بخيلي را بيماري نام 

   نهاده و فرموده است:

� U: ��r>,� W� sZ: .�p*+ (و چه بيماري اي از بخل، بزرگتر است؟)   

  پس بايد اينها را درد و بيماري دانست. 

��F� � <SVF� m�3&��� در حديث ديگري پيامبر اكرم مي فرمايد:� W� @0 A�': � .

.��pF�*+ برم). خداوند در (پروردگارا! از اخالق و هواها و بيماريهاي زشت به تو پناه مي 

  عليه وسلم) مي فرمايد: اهللا مورد رسول اهللا (صلي

﴿y7 ‾ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @,è= äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪﴾ :4[قلم [  

  (اي پيامبر! تو داراي اخالق بس پسنديده و بزرگ هستي). 

 }K-d' $�V{ عيينه و احمد بن حنبل مي فرمايند كه: ابن عباس رضي اهللا عنهما و ابن

 در روايتي ديگر از ابن عباس رضي اهللا عنهما آمده كه:به معناي دين عظيم و بزرگ است. 

}K-d' $�V{  به معناي دين اسالم است. عايشه رضي اهللا عنها مي فرمايد: اخالق پيامبر

گويد: اخالق و آداب قرآني، همان خلق عظيم  خدا قرآن بود. حسن بصري رحمه اهللا مي

  است.

قلب را بدرد مي آورد و  هوس، يك چيز عارضي است اما بيماري، چيزي است كه

شود. در حديث قبلي، حسد در كنار بخل ذكر شده بود. زيرا شخص  باعث فساد آن مي

حسود دوست ندارد كه فضل خداوند بجز خودش، شامل كسي ديگر هم بشود. و به 
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شود. او دوست دارد نعمت خدا از شخص  تدريج، حسوديش به بغض و كينه تبديل مي

افتد. بخاطر همين است كه  خداوند نخواهد، هيچ اتفاقي نمي محسود زايل شود ولي تا

شود تا به او (محسود) ضرر و زياني برساند. چنانچه قرآن  خود حسود دست به كار مي

  فرمايد: در مورد امت هاي گذشته، مي

﴿.ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ ãΝ èδu !% ỳ ÞΟ ù= Ïèø9$# $JŠøót/ óΟ ßγoΨ ÷� t/﴾ :17[جاثيه [  

آگاهي ـ از حقيقت دين و احكام آن ـ پيدا كردند در ( بعد از آنكه علم و 

اين هنگام به سبب برتري جويي و عداوت و حسادت، با يكديگر، اختالف 

  كردند). 

اختالفشان به علت عدم علم و جهلشان نبود بلكه آنها حق را مي شناختند، ولي 

  بعضي از آنها به سبب حسادت، به ديگران تجاوز و بغاوت كردند. 


<��n �  �� ��tT(!��� گويد كه نبي اكرم فرمود: مالك رضي اهللا عنه مي انس بن ��

5�-, kS� <�� 	�V: 3J; 2: K�"Q �u �� *�/��V� �� p�>' ��/�Z� ���v��
 �� ��30�!
, 

1S",�0 :!>� U7,� �wjV� �7& !=�� �7& !=-� 2�-��(نسبت به همديگر حسادت  +*��

باشيد و با همديگر دشمني نكنيد و به يكديگر پشت نكنيد، و  نورزيد و بغض نداشته

بندگان حقيقي خداوند باشيد و به با يكديگر برادروار زندگي كنيد. براي انسان مسلمان، 

جايز نيست كه بيش از سه روز با برادر مسلمانش قطع رابطه كند. طوري كه با هم روبرو 

  ترين آن دو نفر، كسي كه ابدا سالم كند).بشوند، هر كدام چهره اش را برگرداند. و به

� �,U7 � گويد: پيامبر اكرم فرمود: در حديثي ديگر انس بن مالك رضي اهللا عنه مي

 W�x� � 	!-0 y^/: KZ!#z�# F {u%"^�, {u �� %-V*+  

(سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست كه هيچ يك از شما مومن به شمار نمي 

  را كه براي خود دوست دارد دوست داشته باشد).  رود تا زماني كه آنچه

  خداوند نيز مي فرمايد:
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﴿¨βÎ) uρ óΟ ä3Ζ ÏΒ yϑ s9 ¨sÏeÜ t7 ã‹©9 ÷βÎ* sù / ä3÷G t6≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β tΑ$s% ô‰s% zΝyè÷Ρ r& ª! $# ¥’ n?tã øŒÎ) óΟ s9 

ä. r& öΝ ßγyè̈Β #Y‰‹Íκ y− ∩∠⊄∪ ÷È⌡s9 uρ öΝ ä3t7≈|¹r& ×≅ ôÒsù zÏiΒ «! $# £s9θà) u‹ s9 βr' x. öΝ©9 .ä3s? 

öΝ ä3oΨ÷� t/ … çµoΨ ÷� t/uρ ×ο̈ŠuθtΒ Í_tG øŠn=≈ tƒ àMΨ ä. öΝßγyètΒ y—θèùr' sù # �— öθsù $VϑŠÏà tã ∩∠⊂∪﴾ 

  ]73،72[نساء:

(در ميان شما گروهي هستند كه ـ منافقند و خويشتن را جزو شما قلمداد 

مي نمايند و به جهاد نمي روند و ـ سستي مي كنند و ديگران را نيز سست 

نمايند و از جنگ باز مي دارند. پس اگر مصيبتي به شما رسيد مي  مي

گويند: براستي خداوند به ما لطف فرمود كه جزو آنان نبوديم و ـ در جنگ 

ـ شركت نداشتيم. و اگر رحمت خدا شامل حالتان شد ـ و پيروزي و 

غنيمتي به شما دست داد ـ درست مثل اينكه هرگز ميان شما و ايشان 

ستي نبوده، مي گويند: اي كاش ما هم با آنها مي بوديم و ـ از مودت و دو

  اين پيروزي و دستاورد فراوان غنيمت ـ بسي بهره مي برديم).

كنندگان به جهاد در راه خدا، آنچه را كه براي خود  اين درنگ كنندگان و پشت

ي گرفتار دوست داشتند براي برادر مسلمانشان نمي پسنديدند، بلكه اگر مومنان به مصيبت

داد، ناراحت مي شدند  شدند و اگر نعمتي به مومنان دست مي مي آمدند آنها خوشحال مي

رسيد. زيرا منافقان فقط آرزوي نعمتهاي  و دوست داشتند كه آن نعمت به آنها هم مي

كردند و غرق دنيا پرستي و شيفته ظواهر آن شده بودند. چون آنها خدا و  دنيوي را مي

يامت را دوست نداشته و به آنها ايمان نداشتند. اگر آنها به خدا، پيامبر پيامبرش و روز ق

داشتند، برادران مومن خود را نيز دوست داشته و از نعمتهايي  خدا و روز قيامت، ايمان مي

شدند.  رسد خوشحال و از مصيبتي كه به ايمان داران مي رسد ناراحت مي كه به آنها مي

نمايد و ناراحت نكند آنچه  چه كه مومنان را خوشحال ميهر كس را كه خوشحال نكند آن

 شود.  كند، از جمله مومنان، محسوب نمي كه مومنان را ناراحت مي
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گويد: شنيدم كه نعمان بن بشير رضي اهللا عنه در حال  عامر شعبي رضي اهللا عنه مي

   گفت: ايراد خطبه، مي

�3
 � K&p��
 | ���xQ� �8� :5��� �� 5�)� 9��) �A6 !"X� �8�Z K�^v��
 � K�}�

3�",� � [���0 !"X� 3~�) %, ['�!
 .N %�� [����*+ 

فرمود: مومنان در دوست داشتن، رحم، شفقت و محبت و  (شنيدم كه پيامبر خدا مي

مهرباني نسبت به همديگر مثل جسد واحدي هستند كه اگر عضوي از آن بدرد آيد، ساير 

  خوانند). مراقبت و پرستاري از آن عضو فرا مياعضاي جسم، همديگر را براي 

 گويد:  همچنين ابوموسي اشعري رضي اهللا عنه مي

   پيامبر خدا با فرو بردن انگشتان دستهايش در يكديگر فرمود:

��t�0 %t�0 !a� 2�-�>,�Z W�x��, W�xQ�*+ 

(مومن براي برادر مومنش مثل پيكره يك ساختمان است كه بعضي از آن بعضي ديگر 

  دارد). را محكم نگه مي
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