
 ع: بیماری حسادت و موض 
 بسم الله الرحمن الرحیم

این   در  ".قرآن درد های شما را درمان می کند"یکی از اسم های قرآن شفا است، امیر المومنان علی علیه السالم فرمود  
بیشتر بچه ها را است، بعضی از مریضی ها  گونهمریضی ها هم چند  ؛ یک مریضی حرف بزنم ع بهبرنامه می خواهم راج

  پنجاه سال به بعد پیش می-از چهلکه  دمریضی هایی هستن ؛بعد خیلی کم پیش می آیداز چهل سال به   و  مبتال می شوند
این    در  !بزرگ مبتال می شوند و همه، مرد، زن، بچه، کهیک مریضی هایی هستند اما  ...؛ کان مبتال نمی شوندد کو و دآی

پیران، مبتال می  و  ساالن کودکان، نوجوانان، میان را  حسد بیماری  " صحبت کنم.حسد" بیماری  ع بهم راجهبرنامه می خوا
  ست؟چینام آن   ؛ مبتال می شوندبه این بیماری  ورزشکاران   و اقشار، اصناف، علما، دانشگاهیان زنان، مردان،  ؛شوند

را ببینم، نمی توانم خوشی یک  نمی توانم موفقیت یک شخصی  اینکه  یعنی  "تنگ نظری " " است؛تنگ نظری"این بیماری، 
آرزو می کنم او شکست  !او بمیردکه کنم، در نتیجه آرزو می کنم نمی توانم پیشرفت یک نفر را هضم ی را ببینم، نفر 

 است  " حسد"این    !بخورد
 پناه بردن به خدا 

و هر شب که به رخت   آیید از خانه بیرون می  که هر روز صبح به ما سفارش کرده است  علیه و سّلم الله ی پیغمبر عزیز ما صل
ِحیِم خواب می روید این سوره را بخوانید،  ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ اِس  ِبْسِم اللَّ ُعوُذ ِبَربِّ النَّ

َ
ْل أ

ُ
اِس  ق اِس   َمِلِك النَّ اْلَوْسَواِس  ِمْن َشرِّ   ِإَلِه النَّ

اِس  ِحیِم نیز یک سوره ی دیگر  ؛....اْلَخنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق  ِبْسِم اللَّ
َ
ْل أ

ُ
َب  ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  ق

َ
  َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوق

اَثاِت ِفي اْلُعَقدِ  فَّ روز صبح باید به خدا پنا ببریم، هر شب    که هر وجود داردیک مریضی  ؛َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد   َوِمْن َشرِّ النَّ
،  به بچه ی من  ،به دانش من ،به هنر من ،به مال من  ،یک حسودی به زندگی من دنکن که که می خوابیم به خدا پناه ببریم

، انسان ت...خرافه نیسچشم زدن   !خرافه نیستو وجود دارد  مسئله این   !آسیب برساند خود  به خانواده ی من، با چشم  و
 د. حسرت بکش کثیف می شود که حاضر می شود نابودی دیگران را با چشمان خود و  ر خبیث، پلید، دق گاهی آن

 خطر حسادت 
 ... حسد

مواجه با این مریضی که دیگران نسبت به ما   درهم بدانیم که   و خودمان را پاک کنیمهم می خواهیم  ین برنامه  ا در ما 
 کنیم؟ باید اعمال می کنند چه کار 

از   ، یکیهستندکه مادر و ریشه ی همه ی گناهان است  گناه چند ؛حسد راس العیوبالامیر المومنان علیه السالم فرمود: 
، نگاه کنیم اگر این الحسد راس العیوب است،  " حسد"  از آن ها یکیو  است،  " غضب" از آن ها است، یکی  "دروغ"  آن ها

مومنان   امیر .فکر کنیم آن خیلی باید به درمان ...! کهشش تا بیماری داریم -پنجکه  بیماری در ما باشد معلوم می شود
  – این روز ها هم زیاد می شنویم درمتاسفانه   -، گاهی ما می شنویم الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطبفرمود: 

امیر المومنین این طور تشبیه کرده   ،پاساژی در چه شهری آتش گرفته استجنگل های کجا، آتش گرفته است، یک  که 
  ،وقتی می سوزد دل آدم آتش می گیرد ،ور شدهتنااست و چه طور یک درختی که االن سی ساله  که است برای ما 



همین دنیا به آتش می   درگاهی   ،فراهم می کنیمبرای آخرت خودمان در عمر خود عباداتی که ما   ، وخدماتی، حسناتی
ناک تر  از سرطان خطر  که مراقبت کنیم از این بیماری  . بیاییمجنگل جز تّلی از خاکستر نمی ماندآن  دیگر درآنگاه  !کشیم
   !از یک تمور مغزی خطرناک تر استو حتی است، 

 معنای حسد، اولین حسود  
 تربزرگ و  بچه ها در،  ناآقای وخانم ها  در ببینیم؛ که نمی توانیم موفقیت دیگران را به این معنا ، "نظری تنگ "  یعنی " حسد"

مومنان علیه السالم فرمود: امیر  د.وجود دار این مریضی  مسئولین  و  اندولت مرد در  و بی سواد ها ا وه سواد با  در، ها
نابود  که آرزو می کنم  نباط در ، امادوستت دارمکه ن می دهد انش  ظاهردر  "کشد  حسادت آدم را به نفاق و دورویی می"

از    یحسد یکو   ؛در دل باور نداشته باشیماما  چیزی است که به زبان چیزی را بگوییم  "نفاق" ؛ نفاق است؛ و همین شود
تحمل آن ها را  نمی تواند چون  ،ی تواند دوستان زیادی داشته باشد، حسود نمالحسود ال خالل له . زمینه های نفاق است

 . فقای کمی دارندحسود ها معموال دوستان و ر  ، و به همین خاطر است کهکند
 ،بر آدم سجده کنکه خداوند به ابلیس که سابقه ی شش هزار سال عبادت داشت دستور داد  ؛ اولین حسود ابلیس است

به او گفته شد   ،ابلیس  اّل اِ سجده کردند ها ه ی فرشته ، هماین کار را نمی کنممن  !ابلیس چهره بر هم کشید و گفت چرا؟
نست آقایی و سروری و  انتو  !از او بهتر است من آلیاژو  ، جنسَخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطیٍن گفت:  ؟چرا سجده نمی کنی

بقیه تحمل آنگاه یکی از ما رئیس می شود،  و گاهی وقت ها ما پنج، شش نفر هستیم .تحمل کند  و را هضم  " آدم"برتری 
الزم  باالخره    ؛ خوب هم تراز هستیم ،یمه ابا هم مدرک گرفت ،یمه ا ندایک مدرسه درس خو  دربا هم   ، می گویند:نمی کنند

 ؟!پنج نفر چرا من رئیس نشدماز بین   د کهمی شو یک طوری درون ما   در آن حال،ولی  ،شودیک کسی مسئول که ست ا
 غبطه 

به  که کنیم ما هم آرزو    و موفقیت دیگران را خوش بداریماینکه یعنی غبطه  " است؛غبطه" چیزی که اسالم پیشنهاد می کند
خط خوشی   ک ، خدایا به من هم کمک کن ی...ددستش درد نکنبگوییم "است،  خط فالنی خوب  ؛ مثالا آن موفقیت برسیم

 این خوب است "؛ داشته باشم
 ... غبطه

هزار و دویست و سی و  شش  ؛ یعنیدرجه دارد ،نآبهشتیان به حال هم غبطه می خورند، چون بهشت به تعداد آیات قر 
یعنی آرزو    ...،حسادت نمی ورزند، ولی غبطه می خورند   به درجات باالیی ستنددرجات پایینی هکسانی که در   !شش درجه

   .ندوها هم باالتر بر  آن که می کنند
 مثال هایی از حسادت 

که رفیقی دارید،   ،خوب شما رقیبی دارید  ؛است و کم تر از حد حسادت استچاپلوسی  ،بیش از حد  تعریِف که  حدیث داریم 
در تاریخ دارد که بعضی از    ؟!چرا حرف نمی زنی ؟!یه اخوب چرا خفه شد  !ار   آنکن   تعریف !بخ  ،او از تو موفق تر است

می رود،   او می شود و به استقبال  پیغمبر بلندهمین که می دیدند فاطمه سالم الله علیها وارد می شود،   ،همسران پیغمبر
 ...! می کردند  این ها حسادت او را به جای خود می نشاند،  و را می بوسد،   او می بوسد، صورت او  را  دست



انتقاد البته  آنگاه شخص حسود به انتقاد کار او می پردازد؛ است، خوبی نوشته ی مقاله   شخصی ...؛حسادت بر آثار علمی 
یهود    ءعلما که ن در چند جا فرموده استآقر  ؛نیش دارد که می کند  یولی گاهی حسود می آید انتقاد ،چیز خوبی است

در  و نشانه های پیامبر اسالم در تورات چون  ،قرآن از طرف خدا آمده استو یقین داشتند که پیامبر اسالم، پیغمبر است، 
 ... . مریضی منحسوس است، ویروس حسادت   ای اینهاین ها کار  .ایمان نیاوردندولی از روی حسادت  ، بودموجود انجیل 

بر  را بینداز  من  جسدو به برده گفت من را بکش   ،داشت ای ند یک کسی بردهدر زمان امام هفتم علیه السالم، می گوی
دوست دارم  و  ، ی آیدخوشم نمهمسایه  من از اینگفت  !؟هبرای چ گفت برده  می شوی، هم آزاد تو م همسایه، خود اپشت ب

و جسد من را آنجا  د  آی نیروی انتظامی می ، م همسایه انداختیاپشت برا بر   من تو که من را کشتی و جسد  م،را بریز  اوی آبرو 
اذیت می   و را نابود  هم خود  که حسود این را می گوید هم  حدیث  ...! یعنی حسود  ؛ ایندل من خنک می شود  پیدا می کند و

 . هم محسود را  و کند
 نجات از حسادت 

 ، بایدشودحسود   که دهخوااگر کسی نمی  می کند. حالدید ه ترا همه که  است یک بیماری فوق العاده مهلک حسادت
می فرماید: پولدار ها  که حدیث داریم، یک سری حدیث داریم   ها دو  ما درباره ی پولدار .را به خدا بیشتر کند  خود اعتقاد

سری هم می فرماید: پولدار ها  یک   ؛حسود ها استدر امان ماندن از  این برای   ،که ما چه قدر پول داریمنگویند برای مردم 
ْث بگویند نعمت خدا را   َك َفَحِدّ ا ِبِنْعَمِة َرِبّ َمّ

َ
ه  ناکار ما خوب است، خ کسب و تجارت ما خوب است،که لله بگویند الحمدو ،  َوأ

ای پیشگیری از  را به زبان نیاورند، بر   خود که می فرمایند ثروتمندان، ثروت احادیثی  آن و...؛ داریم، مغازه داریم، مال داریم
این را  وجود دارد که حسود ها  ع به  شناسانه راج یک ریشه یابی روان  .نمی تواند تحمل کندطرف مقابل  چون  حسادت است،

، ای پیامبر از تو می پرسند یسئلونک عن الروحخداوند که می فرماید  -...، موده استامام علیه السالم از قول پروردگار فر
خدایی که روح را می   - ، بگو روح را خود خدا می شناسدقل الروح من امر رّبی؟ ستچیماهیت آن  ن انسان  واروح و ر 

  ،، کسی که حسادت می ورزدلنعمتی  اّن الحاسد عدو   :این گونه فرموده استحدیث قدسی در شناسد، ریشه ی حسادت را  
بین   مُت تی قّس بقسمتی الَّ  غیر راٍض  خدا خشمگین است، ، به قضای مِن ائیض قل   ط  خِّ َس تَ مُ  ؛خدا دشمن است به نعمت مِن 

 .خدا معترض است ، به مِن عبادی
 آثار حسادت 

این   !خدایا بد تقسیم کردی" می گویند   ؛دنیا را ترک می کنند و می میرند  بعضی ها با خشم خدا اینکه حدیث داریم  
گردن خدا می   ؛دیپلم هم نتوانستیم وارد اجتماع کنیمما یک اما  ش همه دانشگاه رفتند، یمن بچه ها   ی کناریهمسایه

به   و  به تقدیرات الهی،، به قدر الهی  ،حسود به قضای الهی . هضم کند و می تواند موفقیت دیگران را ببیندن  ؛اندازد
اشیم؟ باید تسلیم تقدیرات ب  که  نیمکار ک ما باید چه ممکن است کسی سوال بپرسد حال  .تقسیمات الهی اعتراض دارد 

خوب  مقایسه شوم،  علی سینا بو ابا   االن بنده اگر .راضی هستم، قد من این اندازه استمن  و  خدایا تو تقسیم کردی  بگوییم
صالح  ، حتماا حکیمو  خدا است او  ا؟!اعتراض کنم به خد ! آیا بایدبو علی سینا هزار واحد  و هوش من یک واحد است

 ُوْسَعَها که  ممن این را می دان  بدهد؛ به یکی کمتر و را به یکی بیشتر  قسمت که دانسته
َّ

ا ِإال ُه َنْفسا ُف الَلّ  ُیَکِلّ
َ

، خداوند بیش   ال



کنم، نه  کار  حوزه همین  در  پس بایدد،  همی خوا نم  از من  ازه ی خوددبه ان ؛کسی بر او مسئولیت تحمیل نمی کنداز توان 
، آدم حسود خوشحال می شود وقتی شر و  الحاسد یفرح بالشرامیر المومنین فرمود: !دیگران را آرزو کنمکه نابودی   این

  میآب  ی جو  در  است و ناگهان یکی کت شلوار قشنگ پوشیدهکه هستند تا پسر بچه  مثال می بیند دو ؛ندیرا بب رقیببدی  
ساخته است،  یفیلم مثال شخصیحسود کسی است که   و حاسد؛  ...دغش غش می خندو آن یکی شود،  ی لجنی م و  افتد

می خواسته   ؛ مثالا این نشانه ی حسادت است و  خوشحال می شود ،داین غش غش می خندو خراب می شود  او فیلم اما
،  خوشحال می شودشخص این  ، آنگاهموفق نمی شود ، ولی بسازد  یک بنایی  یا طبخ کند،یک غذایی  یا کندیک سخنرانی  

مانی های د در شا و  غصه می خورد ،موفق شد  آن شخص دیگری دیگر حسود این است که وقتی  ، نشانهسرورو یغتم بال 
 الحاسد ال یشفیه اِ امیر المومنین فرمود  ؛غصه دار می شود لطرف مقاب

َّ
قط حاسد را یک چیز خوشحال  ، فعمةالنِّ   زواُل ال

شخص  این حال  زی سوخته، وآتش س در االن   است اما خوشگل بوده  ؛ مثالا از بین برودمقابل نعمت طرف اینکه  :می کند
این خوشی می   و دف می کندا با ماشین تص  ؛خوشی می کند ،عروسی فالنی به جدایی ختم شد !دبشکن می زن ددار حسود 

وجود  مسئولین و در   ،ها دکتر درعلما،  در،  و بزرگ تر هابچه ها  در  کهنه های حسادت است،نشا که گفته شد این ها  ؛کند
   دارد.

  رَّ ُض ن یَ اَ   بنفسه قبَل   الحاسد مضر  فرمود:  مامام صادق علیه السال  ؛ها نمی کندا ر ر ما است که   بیمارییک حسد 
  طور؟ چون حسود آرامش ندارد چ ؛آسیب می زند  دبه خو د و آسیب بزندکه به دیگران ضرر بزن حسود قبل از این  ،بالمحسود

  ییغذا  خانواده ای چه می دانم  ک ی  الا ثم بیند که می این موبایلاست و در نشسته  مرتب ،خود خوری می کند میشهه و
حسادت  است و او  نم یک مطلبی نوشته ا رست کرده حسادت می ورزد، چه می دد  یلگُ  ؛ ورزد حسادت می آن ، بهاست پخته

امام    ؛ از نظر روانی خود را خراب می کندکه بتواند به دیگران صدمه بزند،  قبل از این و خود خوری می کند  مرتب ،می ورزد
امام صادق علیه  .ب می زندکه به دیگران آسیب بزند به خودش آسی قبل از این - آدم حسود  - معصوم فرمود: حاسد

  !پیغمبر فرمود: هشدار .خیر خواهی کندو کان ندارد آدم حسود نصیحت م، االنصیحة من الحاسد محال : السالم فرمود
قیل یا رسول الله و من الذی   !ید، دشمنی نکنید با نعمت های خدامبارزه نکنبا نعمت های خدا ، هاللَّ  َم عَ نِ  ا عادو ال تُ  !هشدار

با   ن، حسوداقال الذین یحسدون  ؟با نعمت های خدا مخالفت کرده است چه کسی ؟ستکی شما ، منظوریعادی نعم الله
چرا به  ؟را به دوست من نعمت داده شده است؟ چچرا به فالنی نعمت دادیو می گویند که ، ندنعمت های خدا مخالف

  با حسادت بلکه من اعتراض دارم  که  وید گ نمیاما به زبان   !من اعتراض دارم  داده شد؟ همسفر من نعمت و همکار من
 .کند  دارد اثبات میاین را  خود

 نشانه های حسود و ریشه حسد 
اُکْم  -! اییه عجب حدیث -السالم فرمود:  هامام صادق علی ْن  ِإَیّ

َ
َفِإَنّ اْلُکْفَر  ، بپرهیزید از حسد، َبْعُضُکْم َبْعضاا  َیْحُسَد  أ

ْصُلُه اْلَحَسُد 
َ
،  .ِلْلحاِسِد َثالُث َعالماٍت  ، ...؟ بلهعالمت داردحسود آیا  !حسادت است  ،پروردگار  به ریشه ی کفر ورزیدن ،أ

  آن از  حاضر استو وقتی  ،را می کند او غیبت ،نیست  حاضر رقیب آنوقتی ، َیْغتاُب ِاذا غاَب آدم حسود سه تا نشانه دارد، 
ُق ِاذا َشِهَد  - این حسود است - تعریف می کند تعریف می کند،  ، وچاپلوسی می کند  مرتبحاضر است  هنگامی که ،  َو َیَتَمَلّ



و مثال می گوید:    سرکوفت می زندمرتب   ،پیش آمد ای  حادثه ،ن رقیب و آطرف  آن برای و هنگامی که  َو َیْشِمُت ِباْلُمصیَبِة 
  برای حسود دیگرینشانه های  نیزپیغمبر  . کند سرزنش می و او را    !ن پروژه را قبول می کردیآچشمت کور شود نباید 

 ؛ دت استحسا ،غیبت یکی از دالیل ؛یکی غیبت کردن است  شمرده اند:
  ،نمی ورزددل اگر روشن باشد حسادت  ؛دل است  ریشه ی حسادت کورِی  ی القلب،َم الحسد اصله عَ  امام صادق فرمود:

، و الجحود لفضل  تقسیمات دست خدا است، این که سهم من شده است شکر گذار هستم ،می گوید این دنیا صاحب دارد 
، حسود  الحسود غضبان علی القدرعلی علیه السالم فرمود،  ؛ انکار فضل پروردگار است ،، ریشه ی دیگر حسدتعالیالله  

نمی تواند دوست پیدا کند یا اگر دوست  ،له  ةَ لَّ ُخ   الحسود ال  امیر المومنین فرمود: ؛خشمگین است  نسبت به تقدیرات الهی
 ،لحسود ال یسودا هستند که هم خیلی ها بلدرا این حدیث   .زود از هم می گسلند  و پیدا کرد با او ادامه ی دوستی بدهد،

 ،حسود  یعنی آدِم  "الحسود ال یسود؛ اما " پشت کامیون ها هم گاهی نوشته است و البته خیلی ها اشتباه ترجمه می کنند،
، یعنی آدم الحسود ال یسود -نمی کند  "سود "که  نیست به این معنی - د،آی از سروری می  "یسود" ،سروری را نمی بیند

 .روی سروری و آقایی را نمی بیند، حسود
 .... طال باید بنویسند این ها سخن هایی است که با

  ، خیلی ها مییب الجسد ذ الحسد ی  ؛تاریک می کندتار و زندگی را  حسادت  ، الحسد ینکد العیش علی علیه السالم فرمود، 
می   دکتر ، ماهیچه شکل نمی گیرد،هستم نم چرا الغرا نمی د ، اما غذا زیاد می خورم آقای دکترو می گویند ند دکتر، ور 

  ".حسد ذوب می کند جسد را"  ؛آب می شود وا  گوشت بدن ،حرص می خوردچون  ؛مشکل روحی روانی وجود دارد  ک گوید ی
   ؛پیوسته مریض است ، آدم حسود، الحسود دائم السقمعلی علیه السالم فرمود:
 حسادت نسبت به والیت 

امیر المومنین فرمود کسانی که در روز غدیر خم حاضر   ؛کوفه آمدند پیش امیر المومنین عده ای از اصاحب رسول خدا در
من وااله و   اللهم وال   ، علی مواله   هذامن کنت مواله ف جمله ی "  -، ...ندوشبلند  مبر شنیدند، ند و این جمله را از پیغه ا بود

 که -شخصی  دند، بعد حضرت رو کردند به یک شبلند دوازده نفر  آنگاه –" خذل من خذلها  نصر من نصره و ا  عاد من عاداه و 
   - از روی حسادت  -" کردم من فراموش "  تهم گف آن  ؟!؟ تو نبودی غدیر خمطورفرمودند فالنی تو چ - ند ه ارا برد  آن اسم

گر در جاهایی که کارد به  نفرین نمی کردند م ،پیغمبر و امیر المومنین ؛ستاامیر المومنین امام ما   ؛ کرد نفریناو را حضرت 
  است" ،  یادم رفته  من"  گفتاو چون  "،ی ویاگر دروغ بگ" : فرمود و  جا امیر المومنین نفرین کرد  این برسد، آن ها استخوان

پوست   "، کهبرص "هم مبتال شد به بیماری   او  "؛یپنهان کنآن را  مرضی که نتوانی ی خدا تو را مبتال کند به وی وغ بگاگر در "
دیگر به نام   شخص  یک .وشاندپب آن را حتی با عمامه و روپوش نمی توانست  ،چند رنگ شده بود ، ابلق شده بود  او صورت

 ... مبتال شد به یک بیماری دیگرو  مخفی کرد را  فضیلت امیر المومنین از روی حسادت زید ابن ارقم، او هم 
 .... حسادت



االن می   ؛را جدی بگیرید بیماریکه  وید بگ و  دیکه یک پزشکی بیا ، مثل اینیک بیماری حرف زدیم  ع بهجاین برنامه را  در
 را می گویند آن  خطر؛  رعایت کنید  فاصله ها راو ماسک بزنید،  ،ضد عفونی کنید را ن خود بگیرید، دستاند کرونا را جدی  گوی

 ... ندهما را پرهیز می د و
 ... بیماری حسادت 

 .... پناه ببریم به خدا از این بیماری  که  هستیم موری أ هر صبح و شام م
 ..... خدا نگهدار 


