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DANİMARKA TÜRK DİYANET VAKFI 

ِحیم  ْحَمِن ارَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم اِهللارَّ
ُ بِٖھ بَْعَضُكْم َعٰلى بَْعٍضؕ  َل �ّٰ  َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:  ِ َصلَّي �َّ  َوقَاَل َرُسوُل �َّ
“ ُل النَّاُر  إِیَّاُكْم َواْلَحَسَد َفِإنَّ اْلَحَسَد یَأُْكُل اْلَحَسنَاِت َكَما تَأْكُ 

  ”.اْلَحَطبَ 
İYİLİĞİ TÜKETEN ATEŞ: HASET 

Muhterem Müslümanlar! 
Peygamber Efendimiz’in, üç defa şimdi 

yanınıza cennetlik bir adam geliyor diye buyurduğu 
cennet müjdesine kavuşan sahabi yaşamını şu 
şekilde özetlemiştir: “Ben kalbimde hiçbir 
Müslüman’a karşı kin, nefret ve düşmanlık 
bulundurmam ve Allah’ın kendisine ihsanda 
bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset 
etmem.” Bunun üzerine Abdullah b. Amr: “İşte seni 
yücelten bu! Bizim yapamadığımız da bu!”1 diye 
ifade etmiştir.  

Aziz Müminler! 
Haset, başkasının sahip olduğu maddi ya da 

manevi bir değerin onun elinden çıkmasını istemek 
anlamına gelir. Hasedin temeli ilahi olan taksimata 
rıza göstermemektir. Bu yüzden dinimizde 
yasaklanan davranışlardan sayılmaktadır. Ancak 
başkasına verilen nimetin benzerini istemek, bir 
başka ifadeyle ona gıbta etmek meşru 
görülmektedir. Okuduğum ayeti kerimede Yüce 
Rabbimiz bizleri bu konuda uyarmakta ve şöyle 
buyurmaktadır: “Allah’ın sizi birbirinizden üstün 
kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin 
de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da 
kazandıklarından nasipleri var. Allah’ın lütfundan 
isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir.2  

 
Kıymetli Müslümanlar! 
Hasedin zararı sadece haset edenle sınırlı 

kalmayıp toplumun huzurunu da etkiler. 
Müslümanların birbirlerini kıskanmaları, 
çekememeleri, birbirlerinin imkânlarına göz 
dikmeleri kardeşlik hukukuyla bağdaşmayacağı gibi, 
toplumda güven duygusunu da ortadan 
kaldırmaktadır. Haset eden kişi, Allah’ın kendisine 
lütfettiği nimetleri görmeyip, daha çok başkalarının 
sahip olduğu nimetlere göz dikerek, onlara karşı kin 
güder. Hz Peygamber haset ve buğzu önceki 
milletlerin yıkılmasına sebep olan bir hastalık olarak 
ifade ederken3 hasedin toplumsal zararına işaret 

 
1 Ahmet İbn Hanbel, III, 166. 
2 Nisâ, 4/32. 
3 Tirmizi, Sıfatu’l-Kıyame, 57. 

etmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de hasetin ne 
kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu şöyle ifade 
etmiştir: “Hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu 
yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir.4 

Değerli Müminler! 
İnsanoğlu hem iyi hem de kötü duygularla 

donatılmış bir varlıktır. Dünya ve Ahiret mutluluğu, iyi 
duygularımızı hareke geçirmek, kötü 
duygularımızdan da arınmakla mümkündür Kişi 
mutlu olmak ve nefsinin vesveselerinden emin 
olmak istiyorsa, din konusunda kendisinden üstün 
gördüğü kimselere bakmalı, onlar gibi olmaya 
çalışmalıdır. Maddi imkânlar konusunda ise, az 
olanlara bakmalı, Allah’ın kendisine verdiği nimetlere 
şükretmelidir. Hutbemi bir hadisi şerifle bitiriyorum: 
“Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset 
etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın 
kulları! Kardeşler olun!..5 

Kære Muslimer! 

Profeten (saw) oplyser en dag om, at en 
bestemt person vil komme i Paradis. Hans følgere, 
de ærede Sahaba, ønsker at vide mere og spørger 
personen om, hvilke gerninger han udfører 
sædvanligvis. Den lykkelige mand fortæller, at han 
aldrig har næret had eller nag mod en anden 
muslim og at han aldrig har misundet folk, som har 
fået skænket mere af Allah end ham selv.  

Kære Menighed! 

Den elskede profet Muhammad (saw) laver 
den sammenlign, at som ilden æder sig gennem 
brændet, æder misundelse al en persons gode 
gerninger, lader dem smelte og blive til intet.  Derfor 
bør en muslim afholde sig fra misundelse, hvor det 
handler om at ønske, at dem der har mere end en 
selv, mister, hvad de besidder. Hvis det derimod 
betyder, at man under dem det gode, som de 
besidder, og ønsker at være eller have det lige så 
godt, er det en menneskelig handlen, som i øvrigt 
også godkendes af både Allah og Hans profet.  

“Begær ikke det, som Allah har begunstiget 
nogle med frem for andre. Mændene får andel i det, 
de optjener, og kvinderne får andel i det, de 
optjener. Bed Allah om Hans gunst. Sandeligt. 
Allahs alviden omfatter alt.” 

 
4 Ebû Dâvûd, Edeb, 44 ; İbn Mâce, Zühd, 22. 
5 Buhârî, Edeb, 62; Müslim, Birr, 23. 


