
Tømmerhoggeren

På tiden til profeten Mosa e levde det en fattig tømmerhogger. Tømmerhoggeren samlet alltid veden som han hogde ved fjellet, og bar 
den på sin rygg til byen og solgte den der. Han tjente ikke mye på dette, men fortsatt ble han ikke sliten eller lei av den tunge jobben. 
Da naboen hans også begynte å jobbe som tømmerhogger, ble han misunnelig, for naboen hadde et esel som fraktet veden for ham. 

  En dag gikk den fattige tømmerhoggeren til profeten Mosa e og fortalte ham om sin situasjon: «Jeg har sår på ryggen av å bære så 
mye på veden. Jeg har ikke til nå opplevd en eneste fredelig dag. Derfor ønsker jeg at neste gang du snakker med Gud, så nevn min 
situasjon for Ham. Be Ham å gi meg et esel, så jeg kan laste veden på det.» 

  Da profeten Mosa e gikk til Gud og samtalte med Ham, ba han Gud å ta imot tømmerhoggerens bønn. Gud sa til ham: «Denne tjeneren 
Min lider av sjalusi. Han kommer ikke til å oppleve en eneste fredelig dag før han kvitter seg med sjalusiens sykdom. Før noe annet må han 
kvitte seg med denne sjalusien. Eselet til naboen har blitt syk på grunn av sjalusien hans. Si til Min tjener – tømmerhoggeren – at han skal 
be for at eselet hans skal bli friskt, og da skal han få et esel av Meg.»

 Da profeten Mosa e fortalte tømmerhoggeren om den saken, ble han veldig glad, for han ønsket at noe 
ondt skulle hende ham. Han sa: «Jeg skal aldri be for at eselet hans skal bli friskt, for jeg er glad over det 
som har skjedd. Jeg ønsker ikke et esel fra Gud. Det er nok for meg at eselet hans ikke blir friskt.» 

 Det er sant at sjalusi er en sykdom. Det ufattelige er at den gjør at et menneske kan bli evig glad i den 
– såpass sterk påvirkning har den. Den fattige tømmerhoggeren ble ikke sliten og lei av å bære veden, men 
av å bære på sjalusien. 

  Vår elskede mester s opplyste oss om denne sannheten ved å si: «Ta dere i akt for sjalusien! Sannelig, 
sjalusien spiser opp gode handlinger, slik som ilden brenner opp ved.»  

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ  «                     »


