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  )رحمه اهللا(شيخ االسالم ابن تيميه 

  علي صارمي: ترجمه

  

  .شده است توزي نسبت به كسي و خواستار از بين رفتن  نعمتهايي كه شامل آن  يعني كينه : حسد

اش  از حال كسيكه وضع هنگام با خبر شدن ،گويند كه شخص اند حسد به همان رنجي مي بعضي گفته

  .مي برد ،ستخوب شده ا

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

  .دهد كراهت و رنجي است كه با ديدن خوبي حال محسود به حاسد دست مي

  

 حسد بر دو نوع است

مي د مذموم و ناپسن اين حسد،. ناراحتي و رنجور شدن بخاطر نعمتي كه نصيب كسي شده است .1

اذيت  گردد و در اينصورت حاسد از محسود بدش مي آيد و همواره با ديدن او دچار ناراحتي مي. باشد

 ،ماري در قلبش مي ماند و اگر ببيند كه آن نعمت از آن شخص گرفته شده است و اين به صورت بيشود مي

كافي است كه  قدر براي او نهمي .هر چند كه براي او از نظر مالي منفعتي نداشته باشد. گردد خوشحال مي

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

كه دردش با مداوا براي مدتي تسكين يافته و بيماريش رود بلكه او مانند بيماري است  هميشه از بين نمي

 به نعمت و بخشش خداوند به بندگانش نوعي چون اين بغض و ناراحتي او نسبت .همچنان باقي است

  .نكاري است نهايت بدبختي و زيا،و اين. رددبيماري است و ممكن است دوباره نسبت به كسي ديگر برگ

حاسد برتري محسود را بر خود، ناپسند مي داند و دوست دارد بدون آنكه چيزي از شخص محسود  .2

و به آن غبطه  نيز  اين هم نوعي حسد است. و باشداو هم مثل شخص محسود يا باالتر از اكم شود 

  .گويند مي
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 در حديثي متفق عليه كه از عبداهللا بن مسعود و عبداهللا بن )صلي اهللا عليه وسلم( چنانچه پيامبر اكرم

   :ما روايت شده آن را حسد ناميده استعنه اهللا رضيعمر 

ها و يعلمها و رجل آتاه اهللا ماال  بي فهو يقضةكمال حسد اال في اثنتين رجل آتاه اهللا الح«

   .»و سلطه علي هلكته في الحق

مردي كه خداوند به او علم و حكمتي داده و با آن قضاوت  . 1:جايز نيستحسد جز در اين دو چيز، (

 كسي كه خدا به او مال و ثروتي عنايت كرده است  و او را بر آن .2.آموزد علم مي ،مي كند و به مردم

  ).، مصرف نمايدتا آنرا در راه حقمسلط گردانده 

  :ما چنين استعنه اهللا رضيو روايت عبداهللا بن عمر 

   .»آنا ء الليل والنهارال حسد اال في اثنتين رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به «

 مشغول ،مردي كه خداوند به او قرآن داده و او شب و روز. 1 : جايز نيست،حسد جز در اين دو چيز(

 مشغول ،مردي كه خداوند به او مال و ثروتي داده و او هم شب و روز. 2. عمل كردن به آن استخواندن و 

  ).بخشيدن ان در راه حق است

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

  .نمايد، اشكالي ندارد

  : روايت مي كند كه پيامبر اكرم فرمود عنه اهللا يرضامام بخاري رحمه اهللا از ابو هريره 

: سمعه رجل فقالالنهار فه اهللا القرآن فهو يتلوه الليل ورجل آتا :ال في اثنينإال حسد «

ال فهو يهلكه اوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا و رجل آتاه اهللا مآوتيت مثل ما أليتني يا

   .»وتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذاأوتيت مثل ما أليتني يا :في الحق فقال رجل

يكي درباره مردي كه خداوند به او قرآن داده است  و : چيز، درست نيست ودي در غير اين دوحس(

شنود و  چنانكه شخص ديگري قرآن خواندن او را مي. باشد  مشغول تالوت آن مي،او شب و روز

كردي تا من هم مانند او  اي به من نيز عطا مي ه عطا كرد،كاش مثل آنچه كه به آن مرد! خدايا: گويد مي

 شخص ،كند و مردي كه خدا به او مال و ثروتي عطا كرده و آنرا در راه حق صرف مي. كردم تالوت مي

كردي تا من هم مثل  اي به من نيز عطا مي كاش مثل آنچه كه به آن مرد عطا كرده! خدايا: گويد ديگري مي

  ).كردم او عمل مي
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و اين نوع حسد را . دانست  جايز مي، حسد را فقط در اين دو مورد)صلي اهللا عليه وسلم( اكرمپس پيامبر 

لب كردن نعمتي كه خداوند به ديگري داده بدون اينكه آرزوي جكه عبارت است از . اند  ناميده، غبطه،علما

  . زوال نعمت از آن شخص بكند

ده است در حالي كه انسان دوست دارد خداوند  حسد گفته ش،در اينجا اگر سوال شود كه چرا به غبطه

نقطه آغازين اين دوست داشتن به خاطر ديدن اثر آن نعمت : در جواب بايد گفتبه او نعمت فراوان بدهد؟ 

ديد  و اگر آن نعمت را بر غير خود نمي. رنج نموده است بر كسي بوده است كه از ديدن آن احساس درد و

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

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

، به او نيز ري ببندد و نعمتش را از او بگيردخداوند بدون آنكه درب رحمتش را بر روي ديگ  كه باشد

نامند بلكه احساس نياز نسبت به نعمتي است كه آن را از خدايش در   اين را حسد نمي،نعمت ببخشد

خواهد كه  خداوند نيز مي. شوند ، امتحان و آزمايش ميه نوع دوم از حسدو اكثر مردم ب. خواست مي نمايد

 نوع را قابل يادآوري است كه اين.  نوع دوم حسد را داشته باشد نه نوع كريه و زشت نخست را،انسان

 به خير و رسيدناند،  كه در آن دو نفر براي  نيز گفته) مسابقه دادن در بدست آوردن خير و نيكي(منافسه 

  .خواهند كه مقرب درگاه الهي شوند  و مي،، قصد پيروزي دارندكنند و هر دو رقابت مي ،نيكي

چنانچه خداوند . باشد  ميمسابقه و رقابت از راه شرعي اشكالي ندارد بلكه مورد ستايش و تقدير نيز

  : مي فرمايد

تعرف في ) 23(رائك ينظرون علي األ) 22( برار لفي نعيمن األإ{

سك ختامه م) 25(يسقون من رحيق مختوم ) 24( النعيم ةروجوههم نض

  ]26-22:مطففين[  } و في ذلك فليتنافس المتنافسون

 بر ،هند برد نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر خوا،بي گمان(

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

به آنان از شراب . هايشان خواهي ديد خوشي و خرمي و نشاط نعمت را در چهره

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

 چنين شراب ـيد براي بدست آوردن اين مسابقه دهندگان با. آنها از مشك است
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 با همديگر مسابقه بدهند و از يكديگر پيشي ـو ساير نعمتهاي ديگر بهشت 

  ). بگيرند

مايد براي بدست آوردن و رسيدن به نعمتهاي فر سبقت گيرندگان و شتابندگان ميخداوند به  ،در اين آيه

ث پيامبر خدا  موافق حدي،و اين مفهوم. ي فانيابدي بهشت با هم مسابقه دهند نه براي بدست آوردن دنيا

يكي اينكه خدا به : حسادت ورزيدن نهي كرده مگر در دو مورد زباشد كه در آن ا مي )صلي اهللا عليه وسلم(

 دوم. دهد آن را به ديگران ياد ميكند و  ، عمل ميموده و آن شخص نيز به آن علم خودكسي علمي عطا ن

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

 ارزش حسودي ندارد و نبايد آرزوي رسيدن به او را داشت زيرا در ،كند ا انفاق نميدو آن را در راه خ

  . جود ندارد بجز عذاب و بدبختيسيدن به او، خيري ور

كوشد و  شود و او نيز به عدل و علم در انجام آن مي ر ميهمچنين به كسي كه واليت و سرپرستي واگذا

و سنت ) قرآن(كند و بين مردم به كتاب  رساند و حق واليت را آنگونه كه هست ادا مي امانت را به اهلش مي

و مثال او مانند مجاهدي است كه در جهاد بزرگي . وردار استاز درجه بااليي برخنمايد،  حكم مي) حديث(

چون نفس بشري طوري خلق شده كه نسبت به كساني كه در  سختي و رنج زيادي هستند، . برد بسر مي

به همين خاطر است كه پيامبر ا كرم بحث مجاهد در راه خدا را در احاديث حسادت، . كند حسادت نمي

 برد كه داراي فضل و برتري بيشتري  زيرا انسان مجاهد در چنان سختي و ناراحتي اي بسر مينياورده است

اش را به مردم ياد مي دهد چون اين دو  كند و يا علم نسبت به كسي است كه مالش را در راه خدا انفاق مي

و اگر آنها نيز در راه . دسته داراي دشمن نيستند كه به آنها فشار بياورد و دچار سختي و ناراحتي شوند

صلي ( همچنين پيامبر خدا. يابد  مياشاعه مال و علم داراي دشمن شوند قطعا خير و ثواب آنها نيز افزايش

زيرا اينگونه . كننده را در احاديث حسادت، ذكر نكرد  بحث انسان نمازگزار، روزه دار و حج)اهللا عليه وسلم

  .آموزي سودمند نيستند براي انسان، بقدر انفاق و علماعمال معموال از نظر اجتماعي 

افتد نه بخاطر وضعيت خوراك و پوشاك  فاق ميحسد ورزيدن بيشتر نسبت به پست و مقام و رياست ات

حسد را نسبت به صاحب مال و عالم جايز  )صلي اهللا عليه وسلم(بنابراين پيامبر خدا . و نوشيدني و غيره

چون اين دو شخص هميشه در ميان مردم، داراي قدر و منزلت . دانست به شرطي كه به صورت غبطه باشد

عالم به . ء و سرمايه داران ديده مي شوندنبوهي از مردم پيرامون علماو همواره گروه ا. باشند زيادي مي
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دهد و بهر صورت مردم به آنها  دهد و صاحب مال، مردم را غذاي جسم مي مردم، غذاي روح و روان مي

  :فرمايد نياز دارند چنانكه خداوند مي

ضرب اهللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر علي شيء و من رزقناه منا رزقا {

نا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستوون الحمد هللا بل اكثرهم ال حس

و بكم ال يقدر علي شيء أحدهما أو ضرب اهللا مثال رجلين ) 75( يعلمون

مر أت بخير هل يستوي هو و من يأينما يوجه ال يأهو كل علي مواله 

  ]76- 75:نحل[   }بالعدل و هو علي صراط مستقيم

بر هيچ چيز نيست و كند كه قادر  ان مثال ذكر ميخداوند برده مملوكي را به عنو(

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

آنان آيا . نمايد اي عنايت شده است و او پنهاني و آشكارا از آن، انفاق مي پاكيزه

ان خود ـ  بندگي ه كه ما را بنده خود كرد نه بندسپاس خدا را سزاست ـ. يكسانند

 و خداوند دو مرد را مثال. دانند  نميو بلكه بيشتر آنان ـ فرق حق و باطل را ـ

زاد است و توانايي انجام هيچ كاري را ندارد و زند كه يكي از آنان الل مادر مي

آيا اين . سربار صاحب خود بوده و به هر جا او را بفرستد نفعي نخواهد داشت

كار كن، نان آور و سراسر خير و بركت  -چنين شخصي برابر است با كسي كه

خواند و در جاده صاف و درست، قرار   به عدل و داد مي-است و مرتبا ديگران را

  ).دارد

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

آيا . ر انجام عمل سودمند و يا كالم مفيد ندارندشريكان و بتاني كه هيچ قدرتي ب. كند اند مقايسه مي گرفته

كسي كه برده كسي ديگر باشد و قادر بر انجام هيچ كاري نباشد با كسي كه خداوند به او مال و ثروت عطا 

است؟ پس خداوندي كه قادر به نيكي  كند، برابر و او نيز از اين مال و ثروت در راه خدا انفاق ميكرده 

باشد كه قدرت انجام هيچ كار مفيدي را  لوق عاجز و ناتوان ميشبيه مخ چطور رساندن به بندگان است

ندارد؟ چطور ممكن است كه چنين مخلوقي را با خدا شريك قرار داد؟ اصال چنين چيزي محال و غير قابل 

  .تصور است
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ي باز خداوند در اين مثال، ذات پاك و مقدسش را با شريكاني كه مردم در عبادت برا: مثال دوم

آيا كسي كه الل . توانند حرف بزنند و فكر كنند كند، شريكان و بتاني كه نمي اند، مقايسه مي خداوند قرار داده

تواند بينديشد و قادر به انجام هيچ كاري نيست و وبال گردن صاحبش است و هر زمان  كه او  نمياست و 

فعي ندارد مانند كسي است كه عالم است و تواند آن را انجام دهد و هيچ ن كاري بفرستند نميرا به دنبال 

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

دارنده راه راست است،  پا نهي و براي را با خداوندي كه عالم، عادل، قادر بر امر و رسد كه چنين بنده

  :فرمايد خداوند مي. شريك بكنند

له إولوا العلم قائما بالقسط ال أال هو و المالئكة و إله إنه ال أاهللا شهد {

    }ال هو العزيز الحكيمإ

  ]18 :آل عمران[  

 يك نظام  يك واحد به هم پيوسته وي  با نشان دادن جهان هستي بگونهخداوند ـ(

 در به اينكه معبودي جز او نيست و او ـدهد   گواهي مييگانه و ناگسسته، عمال ـ

 و فرشتگان و صاحبان دانش گواهي .ندك  دادگري ميهاي آفريدگان خود ـكار

  ).و او توانا و با حكمت است. دهند كه جز او معبودي نيست مي

  

  ] 56 :هود[   }ن ربي علي صراط مستقيمإ{

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

  

  .سه نيستخير هرگز، خدا با بتان و شريكان پست و بي ارزش قابل مقاي

زيرا در آن . شمردند بخاطر همين دو نعمت ياد شده بود كه مردم خانواده عباس را بزرگ و محترم مي

 و برادر ديگرش داد ميما وجود داشت كه به مردم، قرآن و حديث ياد عنه اهللا رضيخانواده عبداهللا بن عباس 

  .داشتند مردم نيز آنها را گرامي مي. داد ميبه مردم غذا 

ديد كه احكام و مناسك حج خويش را از صحابي بزرگوار؛ عبداهللا  ن وقتي كه معاويه مردم را ميهمچني

به خدا سوگند اين شرافت بزرگي است : دهد، گفت پرسند و او به آنها پاسخ مي ما؛ ميعنه اهللا رضيبن عمر 
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 در بدست آوردن خير و )امعنه اهللا رضي (روايت است كه عمر با ابوبكر. كه خداوند نصيب عبداهللا كرده است

  : گويد  نقل شده است، ميعنه اهللا رضيچنانكه در روايتي كه از عمر . داد نيكي، مسابقه مي

ن سبقته إبابكر أسبق أاليوم : فقلت. فوافق ذلك ماال عندي. ن نتصدقأمرنا رسول اهللا أ« 

تي أو. مثله: لتهلك؟ قبقيت ألأما : فقال لي رسول اهللا: قال. فجئت بنصف مالي: قال. يوم

بقيت لهم اهللا و أ: هلك؟ قالبقيت ألأما : فقال له رسول اهللا. بوبكر رضي اهللا عنه بكل ما عندهأ

  . »بداألي شيء إسابقك أال : فقلت. رسوله

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

 سبقت بگيرم، امروز سبقت عنه اهللا رضياگر بنا باشد روزي از ابوبكر : ا خود گفتمب. هم مالي داشتم

چيزي :  فرمود)صلي اهللا عليه وسلم( پيامبر خدا. حضرت بردم لذا نصف مالي را كه داشتم، نزد آن. يرمگ مي

بوبكر در آن لحظه ا. نصف مالم را براي آنها گذاشته ام: اي؟ گفتم ات باقي گذاشته براي خانواده

ات  چيزي براي خانواده:  به او گفت)صلي اهللا عليه وسلم( پيامبر اكرم.  تمام مالش را آوردعنه اهللا رضي

من هيچ گاه در انجام ! گفتم اي ابوبكر. ام خدا و رسولش را براي آنها باقي گذاشته: اي؟ گفت باقي گذاشته

  ).چيزي از تو پيشي نخواهم جست

 ولي ابوبكر . انجام داد، نوعي مسابقه در امر خير و غبطه صحيح بودهعن اهللا رضيآنچه را كه عمر 

 برتري داشت و او نيازي به مسابقه و غبطه نداشت از اينرو عنه اهللا رضيعنه هميشه نسبت به عمر  اهللا رضي

  .ورزيد هيچگاه به حال و وضع كسي ديگر، حسد نمي

، غبطه )صلي اهللا عليه وسلم( به حال خاتم پيامبران؛ نيز در هنگام معراج السالم عليهپيامبر خدا؛ موسي 

  : خورد، تا جايي كه چنين روايت شده است

ابكي الن غالما بعث بعدي يدخل : ما يبكيك؟ فقال: بكي لما تجاوزه النبي فقيل له «

  . »اكثر ممن يدخلها من امتيالجنة من امته 

 به السالم عليه گذشت، موسي السالم عليهوسي  از كنار م)صلي اهللا عليه وسلم( كرمزماني كه پيامبر ا(

بخاطر اينكه نوجواني بعد از من مبعوث شده است و تعداد : چرا گريه مي كني؟ گفت: گفتند. گريه افتاد

  ).بخاري و مسلم ().شوند، بيشتراند كساني كه از امت او وارد بهشت مي
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نيز چون ابوعبيدة بن جراح اشخاص ديگري  )صلي اهللا عليه وسلم( در ميان صحابه رسول خدا

كردند، چون   و امثال او بودند كه حتي از همين نوع حسد مباح يعني غبطه خوردن، دوري ميعنه اهللا رضي

درجه و مقام آنها باالتر از اين بود كه به شخص ديگري غبطه بخورند و به همين خاطر است كه ابوعبيده 

 بدست آورد و )صلي اهللا عليه وسلم( ز طرف پيامبر اكرم شايستگي امانتدار بودن امت را اعنه اهللا رضي

   . او را امين امت ناميده است)صلي اهللا عليه وسلم( چنانچه پيامبر اكرم

بيند، از كسي  پس شخص اميني كه در خود هيچگونه ترس و احساسي نسبت به كوتاهي در امانات نمي

  .تكند، مقدم تر اس كه در خود احساس نقص در امانتداري مي

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

. هل الجنةأيطلع عليكم اآلن من هذا الفلج رجل من : كنا يوما جلوسا عند رسول اهللا فقال«

فلما . قد علق نعليه في يده الشمال فسلموء، نصار ينظف لحيته من وضقال فطلع رجل من األ

 علي مثل حاله، فلما كان اليوم الثالث قال النبي د قال النبي مثل ذلك، فطلع ذلك الرجلكان الغ

  .»مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل علي مثل حاله

اكنون از اين ناحيه : حضرت فرمود آن. نشسته بوديم )صلي اهللا عليه وسلم(روزي نزد پيامبر خدا (

آمد، در حاليكه محاسن خود را از وضويي كه گرفته  ناگهان مردي از انصار .آيد مردي از اهل بهشت مي

فرداي آن روز . او جلو آمد و سالم كرد. هايش را به دست چپ، گرفته بود  مي كرد و كفش بود خشك

سخن ديروز را تكرار كرد و ناگهان همان مرد با همان حالت روز  )صلي اهللا عليه وسلم(دوباره پيامبر اكرم 

سخن روز گذشته اش را تكرار كرد و باز همان  )صلي اهللا عليه وسلم(امبر ا كرم روز سوم نيز پي. قبل، آمد

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

من : رفتم و گفتمنزد آن مرد : ما دنبال آن مرد براه افتاد و بعدا چنين تعريف كردعنه اهللا رضيعمرو بن العاص 

اگر اجازه بدهيد مي خواهم به . با پدرم دچار اختالف شده و سوگند خورده ام كه تا سه روز، نزدش نروم

 در اين مدت، عمل به خصوصي از . روز در خانه اش بودمهآن مرد اجازه داد و تا سه شبان. خانه شما بيايم

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

از آن مرد، جز شكر و سپاس خدا، چيزي : گويد ميبداهللا ع. و تا فرا رسيدن وقت نماز صبح مي خوابيد

. من با پدرم هيچ گونه مشكلي ندارم!  خداي اي بنده: وقتي خواستم به خانه ام برگردم به او گفتم. نشنيدم



  ه�� ��  از 	���ر����

www.Bidary.com 9 

اكنون، مردي از اهل بهشت از فالن راه «: شنيدم كه سه بار فرمود )صلي اهللا عليه وسلم( بلكه از پيامبر ا كرم

دهي  يخواستم چند روزي با تو باشم تا ببينم چه عملي انجام م. و هر سه بار تو از آن راه آمدي. »مي آيد

پس چه چيزي . دهيولي تو را نديدم كه عمل زيادي انجام . اي تا من نيز آنگونه عمل كنم كه بهشتي شده

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

تنها مي دانم كه كينه و بغض هيچ مسلماني را در . دهم كه باعث بهشتي شدنم شده باشد خاصي انجام نمي

پس همين است : عبد اهللا گفت.  ورزمدل ندارم و نسبت به خيري كه خداوند به كسي عطا كرده، حسد نمي

ما اين عنه اهللا رضيمنظور عبداهللا بن عمرو . آن چيزي كه تو را به اين مقام رسانده و هر كس توان آنرا ندارد

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

دهد و در مورد آنان  د ستايش و تمجيد قرار ميو به همين خاطر است كه خداوند انصار را مور

  : فرمايد مي

لو نفسهم وأوتوا و يؤثرون علي أال يجدون في صدورهم حاجة مما و{

   }كان بهم خصاصة

  ]9 :حشر[  

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

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

 ).باشند

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

حتي مال و . به مهاجران داده مي شد نداشتند) مالي كه بدون جنگ در جهاد با كافران بدست مي آيد(فيء 

با وجود اين، در ميان اوس و خزرج كه از قبايل مدينه . كردند ثروت خودشان را نيز با مهاجران، تقسيم مي

كردند  در دينداري، با همديگر رقابت ميچنانچه . بودند، غبطه وجود داشت و به يكديگر غبطه مي خوردند

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

البته . ورزيد تا از اين فضل و برتري، بي بهره نماند  است، او نيز فورا به انجام آن كار، مبادرت ميخدا شده

 به خداوند تبارك و تعالي بود نه نوعي كينه و بغض نسبت به تقرب اي براي رسيدن و ، مسابقهاين مسئله

اي بود براي رسيدن به كمال و پيمودن طريق سعادت نه تصاحب مقام و منصب  يكديگر و حسادت و غبطه

  :خوشا به حال چنين قلوبي و خوشا به حال صاحبان چنين قلوبي زيرا خداوند مي فرمايد. دنيوي
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  ]26:مطففين[   }و في ذلك فليتنافس المتنافسون{

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

   ).بهشت ـ با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي بگيرند ديگر

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

  : يهود مي فرمايد

يمانكم كفارا حسدا من إهل الكتاب لو يردونكم من بعد أود كثير من {

  ]109: بقره [  } تبين لهم الحقنفسهم من بعد ماأعند 

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

. كردند اي كه داشتند آرزو مي از اسالم مسلمانان را از روي حسد و كينهيهوديان، مرتد شدن و بازگشت 

زيرا آنها از اين نعمت و فضلي كه نصيب مسلمانان شده بود، خيلي ناراحت بودند و احساس بغض و كينه 

  : فرمايد خداوند در اين باره، مي. كردند مي

براهيم إ  اهللا من فضله فقد آتينا آلتاهمآم يحسدون الناس علي ما أ{

فمنهم من آمن به ومنهم ) 54( آتيناهم ملكا عظيماالكتاب والحكمة و

  ]55،54: نساء[   }كفي بجهنم سعيرامن صد عنه و

ورزند كه خداوند از روي فضل و رحمت خود ـ با  آيا آنان به چيزي، حسد مي( 

مي بر انگيختن محمد ـ به مردم ـ عرب ـ داده است؛ ما كه به آل ابراهيم ـ ابراهي

اجداد شما و ايشان است ـ كتاب آسماني و پيامبري و پادشاهي بزرگي كه از 

ولي جمعي از آنان كه ـ ابراهيم و آل ابراهيم در ميانشان مبعوث شده . داديم

بودند ـ به كتاب آسماني، ايمان آوردند و جمعي ديگر، از آن، روي گرداني 

روزان جهنم براي چنين افرادي، و آتش ف. كنند ـ و ديگران را هم ـ بازي دادند مي

  ). كافي است

  : فرمايد همچنين خداوند متعال مي
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ذا وقب ومن شر إمن شر غاسق ق ولعوذ برب الفلق من شر ما خأقل {

  ]5ـ1:فلق[   }ذا حسدإالنفاثات في العقد ومن شر حاسد 

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

رسد ـ و جهان را در زير تاريكي خود  ست و از شر شب بدانگاه كه كامال فرا ميا

دمند، و از شر حسود بدانگاه كه  گيرد ـ و از شر كساني كه در گره ها مي مي

 ).ورزد حسد مي

اين سوره بخاطر حسادت يهوديان و سحري كه لبيد بن اعصم يهودي در حق پيامبر : مفسران مي گويند

پس اگر شخص حسود بر اساس حسادت خود، عمل كند، .  انجام داد، نازل شد) عليه وسلمصلي اهللا( اعظم

از اينرو بايد از . شود در نتيجه، مستوجب عذاب خداوندي مي. ستمگر و متجاوز به حساب مي آيد

اما شخصي كه مورد حسادت، قرار گرفته، مظلوم است و بايد در برابر .  دست بردارد و توبه كندحسادت،

  : فرمايد خداوند متعال مي. ار حسود صبر كند و از شر او به خدا پناه ببرد تا ايمانش سالم بمانداذيت و آز

يمانكم كفارا حسدا من إهل الكتاب لو يردونكم من بعد أود كثير من {

اصفحوا حتي يأتي اهللا ن بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا ونفسهم مأعند 

  ]109:بقره[  } بأمره

 اهل كتاب از روي حسادتي كه در وجودشان، ريشه دوانده است بسياري از(

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

پس شما گذشت و چشم پوشي كنيد تا . اسالم كامال برايشان روشن گشته است

  ).اينكه خداوند فرمان دهد كه در برابرشان چه كار كنيد

  :آزمايش قرار داد چنانكه برادرانش گفتندوسف را بوسيله حسادت برادرانش به او مورد خداوند ي

نحن عصبة إن أبانا لفي ضالل منا وأخوه أحب إلي أبينا ليوسف و{

  ]8:يوسف [  }مبين

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

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

  ).پدرمان سودمندتريم ـ مسلما پدرمان در گمراهي و اشتباه روشني بسر مي برد
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آنها نسبت به جايگاه و منزلتي كه يوسف و برادرش بنيامين نزد پدرشان داشتند، حسادت ورزيدند 

  :  به يوسف گفتالسالم عليهبنابراين، يعقوب 

فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان لإلنسان ال تقصص رؤياك علي إخوتك {

  } و مبيندع

  ]5:يوسف[  

 و شود ميخواب خود را براي برادرانت بازگو مكن ـ چرا كه مايه حسد آنان (

. شيطان ايشان را بر آن مي دارد ـ كه براي تو نيرنگ بازي و دسيسه سازي كنند

  ).بيگمان شيطان، دشمن آشكار انسان است

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

ستم روا داشتند رفتند و باعث شدند كه يوسف برده كفار شود در حق يوسف،  كساني كه به سرزمين كفر مي

و در آنجا يوسف به وسيله زني كه او را به فساد دعوت مي كرد مورد . و او را مورد ستم قرار دادند

 قرار گرفت و او براي نجات، به خدا پناه برد و زندان را بر آزادي و عذاب دنيا را بر عذاب آخرت آزمايش

. كنيم كه يوسف در اين جريان هم به سبب محبت آن زن، مظلوم و مورد ستم واقع شد ه ميظمالح. برگزيد

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

اختيار او را فروختند و يوسف را كه در نهايت مردانگي و آزادي بود به يوغ بردگي  اي اسير و بي عنوان برده

يوسف بزرگترين و . و اين، آزمايش سخت ترين بود. زندان انداختند در آوردند و سرانجام او را به

 و با تقوايي كه داشت همه ار كامل، راه صبر را برگزيدترين مصائب و رنجها را متحمل شد، و با اختي سخت

زيرا در آنجا هيچ اختياري . هايي كه به او روا داشتند به خالف صبر در مقابل ستم. چيز را تحمل كرد

چنانكه . بايد دانست كه صبر از انجام معصيت از صبر بر معصيت، افضل است. نداشت و كامال مجبور بود

  : فرمايد خداوند مي

  ]90:يوسف[  } يصبر فإن اهللا ال يضيع أجر المحسنينإنه من يتق و{

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

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

 ).گرداند را ضايع نمي
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انش صبر داشته باشد يعني اگر از او خواستند كه از دينش دست بردارد انسان مومن بايد اينگونه بر ايم

كنند، بايد بر ايمانش، استوار بماند و  اندازند يا از سرزمينش بيرون مي و كافر شود و اگر نه به زندانش مي

 مسأله و هجرت را بپذيرد، همچنان كه اين. راه دوم را انتخاب نمايد يعني راه صبر و تحمل را در پيش گيرد

براي مهاجران صدر اسالم نيز پيش آمد و آنها ترك وطن را بر دست كشيدن از دينشان، ترجيح دادند و 

  .شدند پيوسته مورد اذيت واقع مي

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

 مورد اذيت و آزار قرار السالم عليه آن حضرت بيش از يوسف حتي. صبر و استقامت را در پيش گرفت

 )صلي اهللا عليه وسلم( زيرا از يوسف خواسته شد تا يا زنا كند و يا به زندان برود ولي از پيامبر اكرم. گرفت

طبعا . شوند و اصحابش رضوان اهللا عليهم اجمعين خواسته شد كه از دينشان دست بردارند و اگر نه كشته مي

البته بايد دانست كه مشركان، پيامبر خدا و طايفه بني هاشم را . اني شدن از كشته شدن، راحت تر استزند

براي مدت زيادي در شعب ابي طالب زنداني، محاصره و تحريم اقتصادي كردند و پس از مرگ ابوطالب، 

صلي اهللا عليه ( مبر اكرمو هنگامي كه از بيعت انصار با پيا. تر گرديد دايره فشارشان بر پيامبر خدا تنگ

و .  در عقبه اول و دوم با خبر شدند در صدد بر آمدند تا از هجرت مسلمانان به مدينه جلوگيري كنند)وسلم

واست خ اينجا بود كه هر كس، مي.  را به قتل برسانند)صلي اهللا عليه وسلم( حتي تصميم گرفتند تا رسول اهللا

 و افرادي مانند او با نهايت عنه اهللا رضيفقط عمر بن خطاب . ردهجرت نمايد، به طور پنهاني، هجرت مي ك

جرت خالصه اينكه آنهايي كه توانستند، ه. شجاعت و دليري در جلوي چشم همه مشركان، هجرت كردند

  .كردند و بقيه كه قادر به اين كار نبودند در مكه ماندند و به زندان، انداخته شدند

يعني آنان . و پيامبرش بودنان روا داشته شد بخاطر اطاعت از خدا  و مشكالتي كه به مؤممصائببلي، 

ولي مصيبت زنداني  .به اختيار خود، اسالم را برگزيدند و به خاطر ايمانشان، مورد اذيت و آزار قرار گرفتند

چنانكه خداوند متعال . شدن يوسف، يك بالي آسماني بود كه يوسف هيچ چاره اي جز آن نداشت

  : فرمايد مي

  ]24:يوسف[  } هم بها لو ال أن رأي برهان ربهو لقد همت به و{

زن ـ زليخا ـ قصد مراوده با يوسف را كرد و يوسف نيز قصد مراوده با زليخا را (

  ).ديد كرده بود اگر برهان خداوند را نمي
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پس . جت خداوند را ديد، دست نگه داشتحپس يوسف هم قصد زليخا را كرد ولي چون برهان و 

 هم صبر يوسف در مقابل معصيت و هم صبرش در مقابل ظلمي كه توسط برادرانش بر او ت صوربدين

همچنين محبوب شدن نزد پدر، به . و اتفاقي بود كه برايش پيش آمد. رفت، تا حد زيادي، اجباري بود

 در پس انتخاب رنج و مصيبت.  برايش پيش آمدتانتخاب يوسف نبود كه بعدها در اثر آن اين همه مصيب

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

پس . دهد مقابل بيماري و از دست دادن عزيزانش يا به خاطر از دست دادن مالش صبر كند، پاداش مي

جان و مال، بخرد چقدر و چگونه اش، رنجها را با اختيار خود با  كه در راه ايمان و عقيده پاداش كسي

   !خواهد بود؟

  :فرمايد خداوند مي

ك بانّهم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال مخمصةٌ في سبيل اهللا وال ذل{

لهم به عمل ال ينالون من عدو نيالً إالّ كتب يطئون موطئاً يغيظ الكفّار و

  ]120:توبه [  }صالح إن اهللا ال يضيع أجر المحسنين

رسد و گامي  نگي و خستگي و گرسنگي در راه خدا به آنان نميچرا كه هيچ تش(

زنند ـ  دارند كه موجب خشم كافران شود و به دشمنان دستبردي نمي به جلو برنمي

چشانند و اسير و غنيمتي از آنان  و ضرب و جرح و قتلي به دشمنان نمي

وشته گيرند ـ مگر اينكه به واسطه اين اعمال، كار نيكويي براي آنان ن نمي

  ).گرداند يع نمياشود و بيگمان، خداوند، پاداش نيكوكاران را ض مي

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

هيچ كس از حسادت، بري نيست با اين فرق كه شخص حريص و : معروف است كه مي گويند. اند مبتال شده

: اهللا گفتند به حسن بصري رحمه. ا آشكار مي كند و شخص كريم و محترم آن را پنهان مي داردآزمند، آن ر

ايد؟ حسد در دل  السالم و برادرانش را از ياد برده مگر داستان يوسف عليه: ورزد؟ گفت آيا مؤمن، حسد مي

كسي كه در . شود يكند و تا زماني كه به مرحله عمل در نيامده باشد، گناهي محسوب نم انسان رخنه مي

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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 و با كسي كه حسد ،سد و بغض را بخشكاننددر جامعه اسالمي بر مسلمانان است كه ريشه هاي ح

 زيرا او مظلوم واقع شده .را بگيرند كه به او حسد شده استبلكه جانب كسي . ورزد همكاري ننمايند مي

  .ايم و اگر چنين نكنيم حق اخوت اسالمي را رعايت نكرده. است و بايد با او احساس همدردي شود

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

ند، چون هر يك از آنها مي خواهند هر چه بيشتر توجه شوهر را به خود جلب زناشويي با هم شريك هست

بخاطر پست و منصب و مال و دولت، حسادت روي . همچنين ميان كساني كه كار مشترك دارند. نمايند

همچنين به كساني . شود تا از سهم ديگران كاسته شود كدام از آنها خواهان سهم بيشتري مي زيرا هر. هدد مي

السالم  مانند حسادت برادران يوسف عليه. شود ، حسادت ميگيرند مورد توجه و احترام مردم قرار ميكه 

ولي قرباني چون خداوند قرباني هابيل را قبول كرد . ل حسادت قابيل نسبت به برادرش هابي ونسبت به وي

ه بود به او حسادت مي ابيل به خاطر ايمان و تقوايي كه خداوند نصيب هابيل كردقابيل را نپذيرفت و ق

معروف است كه نخستين . و همچنين حسادت يهوديان نسبت به مسلمانان از همين قبيل است. ورزيد

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

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

 : در حديث آمده است كه

ذا إحدثكم بما يخرج من ذلك، أسة والطيرالحسد، الظن و: أحدثالث ال ينجو منهن «

 . »ذا تطيرت فامضإذا ظننت فال تحقق و إحسدت فال تبغض و 

كند ـ و حداقل يكي از آنها در هر انساني وجود دارد ـ كه   كس از سه چيز، نجات پيدا نميچهي(

اگر حسد : و اكنون به شما راه هاي مبارزه با آنها را مي گويم. حسد، گمان بد، فال بد گرفتن: د ازعبارتن

اگر در مورد كاري، فال بد گرفتي، . اگر به چيزي گمان بد كردي، آنرا عملي مكن. ورزيدي، دشمني مكن

  . نه روايت كرده استين حديث را از ابوهريره رضي اهللا ع ابن ابي الدنيا ا).ه انجام برسانآن را ب

  : از پيامبر روايت شده لست كه فرمود)  و ابوداوودئيابن ماجه، ترمذي، نسا(در كتب سنن 

هي الحالقة ال اقول تحلق الشعر ولكن تحلق مم قبلكم الحسد والبغض وليكم داء األإدب «

و اينها، . حسد و بغض: بيماريهاي امتهاي پيشين در ميان شما نيز نفوذ كرده است كه عبارتند از(» الدين
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 را مي تراشند و از بين نمي گويم كه موها را مي تراشند بلكه اينها دين انسان. تراشنده و از بين برنده اند

  ).برند مي

  : نهاده و فرموده استپيامبر ا كرم حسد و بغض را بيماري ناميده است همچنانكه بخيلي را بيماري نام 

  ) ه بيماري اي از بخل، بزرگتر است؟چو . (»كبر من البخلأو أي داء «

  . پس بايد اينها را درد و بيماري دانست

. »دواءء و األهواخالق و األعوذ بك من منكرات األأ«: در حديث ديگري پيامبر اكرم مي فرمايد

 خداوند در مورد رسول اهللا). برم از اخالق و هواها و بيماريهاي زشت به تو پناه مي! پروردگارا(

  :  مي فرمايد)عليه وسلم اهللا صلي(

  ] 4:قلم [  }إنّك لعلي خلق عظيمو {

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

به معناي دين } خلق عظيم{ :عيينه و احمد بن حنبل مي فرمايند كه ابن عباس رضي اهللا عنهما و ابن

به معناي دين } خلق عظيم{ :نهما آمده كهدر روايتي ديگر از ابن عباس رضي اهللا ع. عظيم و بزرگ است

: گويد ميحسن بصري رحمه اهللا . اخالق پيامبر خدا قرآن بود: عايشه رضي اهللا عنها مي فرمايد. اسالم است

  .اخالق و آداب قرآني، همان خلق عظيم است

ي است اما بيماري، چيزي است كه قلب را بدرد مي آورد و باعث فساد آن هوس، يك چيز عارض

زيرا شخص حسود دوست ندارد كه فضل . بلي، حسد در كنار بخل ذكر شده بوددر حديث ق. شود يم

او . شود و به تدريج، حسوديش به بغض و كينه تبديل مي. خداوند بجز خودش، شامل كسي ديگر هم بشود

بخاطر . افتد محسود زايل شود ولي تا خداوند نخواهد، هيچ اتفاقي نميخص دوست دارد نعمت خدا از ش

چنانچه قرآن در . ضرر و زياني برساند) محسود( تا به او شود ميهمين است كه خود حسود دست به كار 

  :فرمايد مورد امت هاي گذشته، مي

  ] 17:جاثيه[  } من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم{

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

   ). سبب برتري جويي و عداوت و حسادت، با يكديگر، اختالف كردندهنگام به
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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

 تباغضوا وال تدابروا  والال تحاسدوا«:  كه نبي اكرم فرمودگويد ميانس بن مالك رضي اهللا عنه 

 يلتقيان ،خاه فوق ثالث ليالأن يهجر أيحل لمسلم وال .  عباد اهللا اخواناكونواوال تقاطعوا و

نسبت به همديگر حسادت نورزيد و بغض . (» بالسالمدأخيرهما الذي يبفيصد هذا ويصد هذا و

ان حقيقي خداوند باشيد و به با نداشته باشيد و با همديگر دشمني نكنيد و به يكديگر پشت نكنيد، و بندگ

مانش براي انسان مسلمان، جايز نيست كه بيش از سه روز با برادر مسل. يكديگر برادروار زندگي كنيد

و بهترين آن دو نفر، كسي . طوري كه با هم روبرو بشوند، هر كدام چهره اش را برگرداند. قطع رابطه كند

  ).كه ابدا سالم كند

و الذي نفسي بيده ال «: پيامبر اكرم فرمود: گويد ميمالك رضي اهللا عنه در حديثي ديگر انس بن 

  .»يؤمن احدكم حتي يحب الخيه ما يحب لنفسه

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

   ).آنچه را كه براي خود دوست دارد دوست داشته باشد

  :رمايدخداوند نيز مي ف

 علي إذ لم و إنّ منكم لمن ليبطِّئنَّ فإن أصابتكم مصيبةٌ قال قد أنعم اهللا{

أكن معهم شهيدا و لئن أصابكم فضلٌ من اهللا ليقولنّ كأن لم تكن بينكم 

  ]73،72:نساء[   }و بينه مودةٌ ياليتني كنت معهم فأفوز فوؤا عظيما

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

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

براستي : پس اگر مصيبتي به شما رسيد مي گويند. و از جنگ باز مي دارند

و . كت نداشتيم جزو آنان نبوديم و ـ در جنگ ـ شرخداوند به ما لطف فرمود كه

 شد ـ و پيروزي و غنيمتي به شما دست داد ـ درست اگر رحمت خدا شامل حالتان

اي كاش ما : مثل اينكه هرگز ميان شما و ايشان مودت و دوستي نبوده، مي گويند
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هم با آنها مي بوديم و ـ از اين پيروزي و دستاورد فراوان غنيمت ـ بسي بهره 

  ).مي برديم

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

شدند و  برادر مسلمانشان نمي پسنديدند، بلكه اگر مومنان به مصيبتي گرفتار مي آمدند آنها خوشحال مي

زيرا . رسيد داد، ناراحت مي شدند و دوست داشتند كه آن نعمت به آنها هم مي اگر نعمتي به مومنان دست مي

چون . كردند و غرق دنيا پرستي و شيفته ظواهر آن شده بودند را ميمنافقان فقط آرزوي نعمتهاي دنيوي 

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

 رسد داشتند، برادران مومن خود را نيز دوست داشته و از نعمتهايي كه به آنها مي روز قيامت، ايمان مي

هر كس را كه خوشحال نكند آنچه كه . شدند  ناراحت ميخوشحال و از مصيبتي كه به ايمان داران مي رسد

كند، از جمله مومنان، محسوب  نمايد و ناراحت نكند آنچه كه مومنان را ناراحت مي مومنان را خوشحال مي

 . شود نمي

 اهللا عنه در حال ايراد خطبه، شنيدم كه نعمان بن بشير رضي: گويد عامر شعبي رضي اهللا عنه مي

  : گفت مي

ذا إمثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد : سمعت رسول اهللا يقول«

  .»اشتكي منه شيء تداعي له سائر الجسد بالحمي و السهر

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

همديگر مثل جسد واحدي هستند كه اگر عضوي از آن بدرد آيد، ساير اعضاي جسم، همديگر را براي 

  ).خوانند مراقبت و پرستاري از آن عضو فرا مي

 : گويد همچنين ابوموسي اشعري رضي اهللا عنه مي

  : بردن انگشتان دستهايش در يكديگر فرمود پيامبر خدا با فرو

  .»شد بعضه بعضاالمؤمن للمؤمن كالبنيان ي«

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

  ).دارد مي
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