
 

 

 

 

 

 

 

 حسد
 ابوالفضل یغمایی

 

  ؛ومن شر حاسد اذا حّسد... وذُ قُّلْ أع

 [.برم به خدا پناه می]گاه که حسد ورزد  از شرّ حسود آن

 شناسی مفهوم

ولی اگر تمنّای زوال  5حسد، بدخواهی، خواستار زوال نعمت و سعادت ديگری بودن است؛

زی را از گويند و اگر زوال چي نعمت از او نكند، بلكه مانند آن را برای خود بخواهد، آن را غبطه می

 3.گويند ديگری بخواهد که صالح او نباشد، آن را غيرت می

 

 آیه تفسیر
نسان حسود و گرفتار ورزد به اين دليل است که ا خدا از حسود وقتی حسادت می بردن به پناه

به اين بالی اخالقی و بيماری اجتماعی، هر لحظه ممكن است برای تسكين ناراحتی درونی 
خدا پناه  از اين رو، بايد از شرّ او نيز به. د حسادت اوست زيانی وارد آوردخود، به انسانی که مور

بسيار ای منظور از شرّ حسود، زيان رساندن چشم اوست، زيرا  نظران  از ديدگاه برخی صاحب. برد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5و   فلّق، .  

 . 4 ، ص 8و   ، ج قاموس قرآنقرشی، . 8
 .324، ص معراج السعادهنراقی، . 4
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ای در فرد مورد نظرش اثر نهاده که او را دچار زيان و  گونه شده است که شورچشمی حسود به

 1.ی و عيب ساخته استضرر و يا بيمار

کند؛ حسد هم برای فرد زيان دارد و هم برای جامعه، و  قرآن کريم مكرّر از حسد نكوهش می
از اهل کتاب را به خداوند گروهی . اند ترين صفات شمرده علمای اخالق آن را يكی از نكوهيده

إیمانکم كفاراً  ودّ كثير من أهّل اّلکتاب ّلو یردّونکم من بعد»: کند سبب حسادتشان مذمّت می

و همچنين کسانی هستند که به دليل حسادت، فضل و عنايت خدا را  5«حّسداً من عند أنفّسهم

خطر  3.«أم یحّسدون اّلناس علی ما اتيهم اهلل من فضله»: توانند ببينند در مورد ديگران نمی

شرّ او از : از اين رو، توصيه شده. رساند حسود مخصوص خودش نيست، به ديگران نيز آسيب می
 .بايد به خداوند پناه برد
نخستين کشتاری که در زمين رخ داد، به . نظری است ظرفيّتی و تنگ حسادت، نشانة کم

 ابليس به آدمسبب حسادت ميان فرزندان آدم بود و گناهی که در آسمان ايجاد شد، حسادت 

 7.«م راگونه که آتش هيز خورد آن حسادت، ايمان را می»: خوانيم در حديث می. بود

ها به  آمد و موجب شد که آنان را کنار زنند و آن همه ظلم مبربيت پيا آنچه بر سر اهل
چرا به خاطر الطاف »: فرمايد سورة نساء می 50آنها روا دارند، ناشی از حسادت بود و قرآن در آية 

و حكمت  کتابدانند ما به آل ابراهيم  ورزند؟ مگر نمی و تفضّل خداوند بر افراد اليق حسادت می
 .«و ملك عظيم داديم

ها  کشد و حيله ها می ترين آنهاست؛ زيرا حسود نقشهدر ميان صفات مذموم، حسادت بد

حسادت، »: فرمود حضرت علی. شود تا به هدف برسد کند و مرتكب انواع شرور می می
ر واقع حسود د. «رود بيماری خطرناکی است که جز با مرگ محسود يا هالکت حسود از بين نمی

گيرد که چرا به او عطا کرده و به من  و حكمت او جهت میبه خدا اعتراض دارد و در برابر اراده 
 .نداده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .544 ، ص 42، ترجمة كرمی، ج بیانمجمع الو طبرسی،  211، ص 2 ، ج مجمع البیانطبرسی، .  
 .22 بقره، . 8
 .53نساء، . 4
 .421، ص 8، ج اصول كافیكلینی، . 3
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: گفتند که در برابر پيامبران می چنان 1.«ريشة کفر حسادت است»: فرمايد می امام صادق

ود اهل تواضع و تشكّر آيا انسانی مانند ما پيامبر شود و ما را هدايت کند؟ حس 5؛«أبشر یهدوننا»

 3.شود دهد و قهراً مرتكب گناه کتمان حق می نيست و هرگز به کماالت ديگران گواهی نمی

 های آیه پیام

 .(عوذأقل )پناه بردن به خدا از شرّ حسود را بايد به زبان جاری کرد . 1

 .(عوذأقل ): به سبب خطرهای زياد و اهميّت آن، انبيا بايد به خدا پناه برند. 3

 .(عوذأقل )اصالح خود و جامعه بدون استمداد و پناهندگی به خدا مشكل است . 9

 .(ذا حسدإحاسد )ها زمانی خطرناك است که به فعليّت درآيند  زمينه. 0

 7.(ذا حسدإ)حسادت کم و بيش در افراد هست، اقدام عملی بر اساس آن گناه است . 5

 آیات و عناوین مرتبط

؛ انكار (55ـ  50نساء، : )؛ اعراض از ايمان به محمّد(319بقره، : )اختالف در دين: آثار حسد
؛ (103بقره، : )؛ سرزنش(9ـ  3صف، : )؛ دروغ(79ـ  73عمران،  آل: )؛ توطئه(103بقره، : )حق
 (.93و  9يوسف، : )ظلم

 (.50و  93نساء، ) :درمان حسد
 (.105؛ بقره، 50و  51و  93؛ نساء، 9و  7و  5يوسف، ) :های حسد زمینه

 0(.55ـ  50نساء، : )؛ آتش(30بقره، : )؛ عذاب(30بقره، : )خشم خدا :کیفر حسودان

 منشأ حسادت

 .انگيزد جا ميان افراد، حسادت را برمی گاهی تبعيض نابه. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1، ص 2، ج همان.  
 .1تغابن، . 8
 .132، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 4
 .152، ص 8 ، ج تفسیر نورقرائتی، . 3
 .511 ـ 515و  555، ص 2 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی و گروهی از محققان، . 5
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پندارند؛  شود؛ چون آگاه نيستند و شرايط را يكسان می گاهی جهل مردم باعث حسادت می. 3
ها را  که اگر حكمت و دليل تفاوتورزند، در حالی  حسادت میاگر يك امتيازی در کسی ديدند 

 1.شدند دانستند آرام می می

 .شود خبائث نفس و بخل ذاتی به بندگان خدا بدون سابقة عداوت، گاهی موجب حسد می. 9
 .ترين اسباب حسد است عداوت و دشمنی که بزرگ. 0
 .شود یحُبّ شهرت و آوازه بدون قصد مطلبی ديگر، موجب حسد م. 5
 .ترس بازماندن از مقصود و مطلوب، موجب حسد است. 0
تر است از او  که يكی از امثال و اقران انسان يا شخصی که از او پست آمدن از اين گران. 7
 .شودباالتر 
که در طبع انسان، بلندی و رفعت نسبت به بعضی از مردم  اين: تكبّر، و آن عبارت است از. 9

 .عض را مطيع خود کندباشد و بخواهد که آن ب
تعجّب و استبعاد، و آن زمانی است که محسود در نظر حاسد، حقير و پست و در نعمت . 3

 5.عظيم باشد

 تر در راه نيست ای زين صعب عقبه
 

 ای خنك آن کس حسد همراه نيست 
 

 آثار حسادت

حسود، همواره در حال زجرکشيدن و سوختن است و طاقت ديدن نعمت را در مورد . 1
 .دار است هميشه غصّه. ديگری ندارد

 .کند حسود، خانة آخرت خود را خراب می. 3
 .حسود، ايمانش در معرض خطر حسادت است. 9
 .کشد برد و حسود وزر و وبال او را به دوش می محسود ثواب می. 0
 .کند حسود بر انعام و عطايای خداوند اعتراض می. 5
 .خداوند از حسود بيزار است. 0
 .آفت دين است حسادت. 7
 .حسادت بيماری العالج است. 9
 .آور است حسادت ذلّت. 3

 3.بيند حسود در موقع مرگ در هول و هراس است و عذاب می. 10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .132، ص همان.  
 .2 3، ص معراج السعادهنراقی، . 8
 .325ـ  324، ص معراج السعادهنراقی، . 4
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 مراتب حسد

شدن نعمت ديگری باشد، اگرچه از زوال آن سودی به حاسد نرسد و  ميل نَفْس به برطرف. 1
 .ترين مراتب حسد است اين خبيث

که آن نعمت به دست خود حسود  ال نعمت از ديگری باشد به دليل اينميل نفس به زو. 3
که خانة زيبايی داشته باشد و حسود همان خانه را طالب باشد و بخواهد که از  بيايد؛ مانند اين

آية . دست او در رفته، به تصرّف خودش درآيد؛ اين مرتبه از مراتب حسد هم بسيار زشت است
 .اند را مصداق اين مورد شمرده 1«به بعضکم علی بعض وال تتمنّوا ما فضّّل اهلل»

ميل نفس به مثل آنچه ديگری دارد، نه به خودِ آن، امّا چون از رسيدن به آن ناتوان است، . 9
کوشد تا  ديگر برابر باشند و اگر متمكّن شود، می دارد که از دست او نيز بيرون رود تا با يكتمايل 

 .ون کند و تلف سازدشخص بيرآن نعمت را از دست آن 
هرچند متمكّن شود، قوّت دين و عقل او مانع تلف کردن نعمت مثل مورد سوم است، ولی . 0

نجات هست و ميل نفسانی او اگرچه خوب نيست،  صاحب اين مرتبه را اميد. شود آن شخص می

 5.فرمايد وليكن خدا وی را عفو می

 علمی و عملی حسددرمان 

 درمان علمی. 9

لوازم خيرخواهی آن شخص که بر او حسد دارد مواظبت نمايد و تصميم بگيرد که بر آثار و 
خواهد از راه حسد، بر آن شخص تكبّر  خود را برخالف مقتضای حسد بدارد؛ برای نمونه، اگر می

خواهد  راه حسد می کند، برای او تواضع کند اگرچه سخت است، ولی حتماً تواضع کند و اگر از
عمداً در مجامع او را مدح کند و از او تعريف نمايد و اگر از راه حسد در برخورد غيبت او را بكند، 

رويی وادارد و به او سالم کند و  کالمی و شكفته روست، خود را به خوش با او، عبوس و ترش
بر نفس خود مسلّط شود و اين  قدر که پرسی کند و تفقّد نمايد و به او احسان کند تا آن احوال

 3.خالصه تمرين خود را تكرار کند تا به نتيجه برسد. بربندد بيماری رخت

 درمان عملی. 2

ثباتی آن فكر کند و بداند حاسد و محسود چند روز بيشتر زنده  دنيا را مدّنظر قرار دهد و به بی
يقين کند که از حسادت، رسی بايد در دادگاه عدل الهی حاضر شوند و  نيستند و برای حساب
دهد؛ بلكه  رسد و بلكه جسم و جان خود را در معرض بيماری قرار می میضرری به محسود ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .48نساء، .  
 .321، ص معراج السعادهنراقی، . 8
 .3 3ـ  4 3، ص همان. 4
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مردم را نسبت به خودش بدبين . گيرد گردد و سعادت را از او می باعث نابودی دين و ايمانش می
تواند  حاسد که نمی .برد سر می بيند و پيوسته در غم و غصّه به کند و از زندگی خيری نمی می

واسطة نعمت داشتن ديگری به زحمت نيندازد و بر خالق  د، پس خود را بهتقدير الهی را عوض کن
آثار سوء حسادت و حال . خويش اعتراض نكند تا از خسارت در دنيا و آخرت در امان باشد

مأنوس حسودان را مطالعه کند و عبرت بگيرد و هميشه با آيات خدا و هشدارهای او در کتابش 
 .باشد تا بيدار شود

 تحکای

 شتۀ گناه خودک. 9
مردی برخاست و . يكی از پادشاهان اعالم عمومی داد و همه کس در برابر او حاضر شدند

به نيكوکار ! ای پادشاه: گفت. بگو :پادشاه گفت. ای تقديم پادشاه کنم خواهم جمله می: گفت
داد و  آميز گفتی و او را صله سخن حكمت: پادشاه گفت. کار را به گناهش واگذار احسان کن و گنه

گفت و جايزه يا حقوقی  آمد و می و او هر روز می. هر روز بيا و همين عبارت را بگو: گفت
و هميشه مستمرّی  فردی نسبت به اين واعظ حسادت برد که اين مرد يك جمله گفت. گرفت می
 اين واعظ شما را به االغ تشبيه کرده،: گيرد؛ آتش حسادت او بيدار شد و نزد شاه رفت و گفت می
به اين : چه دليلی برای ادّعايت داری؟ گفت: شاه گفت! دهان شاه بدبو و متعفّن است: گويد می

. منتظر فرصت بودشاه . گيرد شود، جلوی دهان و بينی خود را می دليل که وقتی نزديك شما می
فردا مرد حسود، واعظ را به خانه دعوت کرد و آش پُرسيری آماده نمود و به او داد، او هم خورد و 

داد به احترام شاه جلوی  مرد که دهانش بوی سير می. جلوتر بيا: که نزد شاه رفت، شاه به او گفت
ای به جلّاد  نامه. گفت درست می( حسود)گر  دهان خود را گرفت و شاه فهميد که آن مرد گزارش

واعظ داد و  گاه نامه را مهر کرد و به آن. نوشت که با رسيدن اين نامه، گردن آورندة آن را بزن
اين نامه چيست؟ واعظ ! ای واعظ: وقتی خواست بيرون رود، حسود گفت. به مرزبان بده: گفت
بده که محتاجم و به من لطف کن و آن را به من : حسود گفت. ای از شاه است نامه، هديه: گفت

فردا . او را زداو هم پذيرفت و نامه را به او داد و جالّد هم گردن . کنم بعدها لطف تو را جبران می
که واعظ نزد شاه آمد، شاه تعجّب کرد و ماجرای نامه را پرسيد و او هم ماجرا را گفت که به پاس 

ی سير شاه را آزار شام ديشبِ او، هديه را به او دادم و گفت که جلوی دهانش را گرفته بود تا بو
اش را  امت نمود و جملهتو شايستة احسان هستی و به او کر: شاه حقيقت را فهميد و گفت. ندهد

 1.کار را به گناهش واگذار تكرار کرد که به نيكوکار احسان نما و گنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، با اقتباس42 ـ  42 ، ص هزار و یک حکایت اخالقیمحمّدی، .  
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 حسادت بر امام هدایت. 2

متوکّل عباسی دمل بزرگی در محلّی از بدنش بيرون آمده بود و به هيچ وسيله سرباز 

ارادت داشت،  مادر متوکّل به حضرت امام هادی. کرد؛ پزشكان از درمان او فرو ماندند نمی

در )روغن گوسفند : فرمود امام. کسی را نزد آن حضرت فرستاد و از ايشان کمك خواست
کن شود و را با گالب بياميزيد و روی دمل قرار دهيد تا درد سا( نوشته پشكل گوسفند بحاراالنوار
برای  پزشكان معالج از تجويز چنين دارويی. اين دستور را به خليفه عرض کردند. سر بگشايد

پزشكان را بيرون کرد و خود . اين خبر به مادر متوکّل رسيد. دمل خنديدند و آن را مؤثّر ندانستند
فوری درد ساکن شد و دمل سرباز کرد و بهبودی حاصل . شخصاً دوا را تهيّه کرد و بر دمل نهاد

 .فرستاد متوکّل هزار دينار سرخ در کيسه گذاشت و مهر مخصوص زد و نزد امام. شد
کند تا بر ضد تو  فرستی او اسلحه تهيّه می با زرهايی که می: حسودان نزد متوکّل رفتند و گفتند

شب بود و از  را تفتيش کند و متوکّل سعيد را شبانه فرستاد که برود خانة امام! قيام کند

م و تمام صبر کن تا چراغ بياور! سعيد»: فرمود امام. بام آمده بود و سعيد متحيّر مانده بود پشت

ها را گشت و  خادم چراغ آورد و او اتاق. تعجّب کرد سعيد از علم امام. «اتاق را بازرسی کنی

 .بر آن نشسته و آماده نماز بود ای نيافت، جز حصيری که امام اسلحه

از حكومت دو چيز نزد من است؛ کيسه زری که خليفه فرستاده و اين »: فرمود امامگاه  آن
و سعيد چنين کرد و متوکّل شرمنده شد که چرا حرف « ا بگير و به متوکّل بدهاين دو ر. شمشير

فرستاد و  ده هزار دينار ديگر بر آن کيسة زر افزود و نزد امام. حسودان را شنيد و عمل کرد

 1.پوزش خواست

 حسادت عبداهلل بن أبیّ. 3

ز بزرگان يهود بود، در مدينه باال گرفت عبداهلل ابن أبی که ا چون نبوّت پيامبر اکرم

و  گاه پيامبر آن. بيشتر شد و در صدد قتل آن حضرت برآمد حسدش دربارة پيامبر

ای  سپس در خانة خود چاله. و ديگر اصحاب را برای وليمة عروسی دخترش دعوت کرد علی
ذا را با فرش پوشاند و ميان آن را پر از تير و شمشير و نيزه کرد، همچنين غحفر کرد و روی آن 

را به زهر آلوده کرد و جماعتی از يهوديان را با شمشيرهای برهنه در مكانی پنهان کرد تا آن 
حضرت و اصحابش پا بر گودال گذاشته در آن فرو روند و يهوديان با شمشيرهايشان بيرون آيند 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .32 ، ص هزار و یک حکایت اخالقیمحمّدی، .  
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رئيل از جب. و پيامبر و يارانش را بكشند يا اگر نقشه عملی نشد از غذای زهرآلود بخورند و بميرند

خدايت : رساند و گفت طرف خدای متعال اين دو کيد را که از حسادت بود به پيامبر
. کنيم خانة عبداهلل برو و هرجا گفت، بنشين و هر غذا آورد، بخور ما تو را کفايت می: فرمايد می

يامبر خواست؛ ولی اتّفاقی برای پ ارد منزل شدند و چنين کردند که عبداهلل میپيامبر با ياران و

بّسم »: اين تعويذ را بخوان و غذا را بخور: فرمود به علی عبداهلل غذا آورد و پيامبر. نيفتاد

اهلل اّلشافی، بّسم اهلل اّلکافی، بّسم اهلل اّلمعافی، بّسم اهلل اّلذي الیضر مع اسمه شی، وال داء 

 .«فی االرض، وال فی اّلّسماء، وهو اّلّسميع اّلعليم

. اند عبداهلل تعجّب کرد و گمان کرد زهر در غذا نريخته. پس همگی غذا خوردند و رفتند
دخترش که عروس . دستور داد يهوديان پنهان شده بيايند و بخورند آنها آمدند و خوردند و مردند

همين که آرام گرفت . زمين سفت و محكم است. بود جای پيامبر نشست و ديد گودال نيست

رسيد، از عبداهلل حسود علّت  ی اين خبر به پيامبروقت. زيرش خالی شد و در گودال افتاد و مرد

 1!بام افتاد و جماعت يهوديان هم به علّت بيماری مردند دخترم از پشت: را پرسيد؟ گفت

 شعر

 بيدار کن طرب را بر من بـزن تـو خـود را   
 

 چشمی چنين بگردان کـوری چشـم بـد را    
 

 خود را بزن تو بر من اينست زنـده کـردن  
 

 عيسـی افسـون معتمـد را   بر مرده زن چـو   
 

ــدم     ــو چي ــد ت ــز قن ــدم ک ــه بدي  در واقع
 ج

 زد را با آن نشان که گفتی ايـن بوسـه نـام    
 

 چون دست تو کشيدم صورت اگـر نديـدم  
 

 هوشيی بديـدم گـم کـرده مـر خـرد را      بی 
 

 وار درده رحــم  جــام چــو نــار درده بــی   
 

 تا گم نَشم نـدانم خـود را و نيـك و بـد را     
 

 لـيكن تمـام پـر کـن    اين بار جام پر کـن  
 

 تا چشم سير گردد يك سـو نهـد جسـد را    
 

ــا   ــه الّــ ــاال در الالــ ــی ز بــ  درده ميــ
 

ــد را    ــد جس ــران کن ــد وي ــا روح اهلل بين  5ت
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 3 ، ص هزار و یک حکایت اخالقیمحمدی، .  
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