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 استاد سید جواد بهشتی  نهمجلسه ی 
 اخالق با همسایهموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
به که در آن  داریم آخرتیو فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، دنیایی،  در تمام ابعادان ها این است که دینی جامع افتخار ما مسلم

 شده است.اد و زوایای وجود ما توجه ابعهمه ی 
 

 همسایه
 .مثل احترام مادر استهمسایه احترام از پیامبر عزیز اسالم نقل شده است که  .موضوع این برنامه است "اخالق با همسایه"

 "منین علیه السالم در لحظات جان دادن، فرمود: ؤامیرالم
 
 الل

 
در مورد  !شما را به خدا !، شما را به خدا"کمیران  ه فی ج  ه الل

 .ما احساس کردیم همسایه از همسایه ارث می بردکه سفارش کرد در مورد همسایه قدر  که پیغمبر آن .همسایگانتان
هم بسوزند،  یدیگر صمیمی باشند، ارتباط داشته باشند، به فکر هم دیگر باشند، برایک با  او خداوند مهربان دوست دارد بندگان

ه ای در هر محّله ای باید پس یک شبک ؛همسایه حساب می شود ،تا چهل خانه از هر طرفکه در روایت داریم  .با هم بسازندو 
ن آقر  .عمر ها را زیاد می کند و اری کردن، شهر ها را آباد می کندامام صادق علیه السالم فرمود: خوب همسایه د .تشکیل شود

 ذ   الجار   و  ، !همسایه های دور مخصوصا   ؛کریم سفارش می کند به همه ی همسایه ها
 

 ار  الج   و   ، همسایه ی فامیل،یرب  ی الق
 .بی توجه هستیم آن که ما نسبت به "همسایه دور"، ب  ن  الج  

 
 ارزش همسایه داری

امیر المومنان علیه السالم فرمود: خوب همسایه  .ه داری کردن، رزق را زیاد می کنددق علیه السالم فرمود خوب همسایاامام ص
نین علیه السالم فرمود: مردی آمد نزد رسول خدا، و گفت ؤمامیر الم .فراوان می کند وایه های ما را پر تعداد داری کردن، همس

 الج   بخر،را خانه آن  از بعد ،اول برو سراغ همسایه ها"فرمود  پیغمبر ؟من می خواهم خانه بخرم، چه کار کنم ،هیا رسول اللّ 
 
 م  ار ث

اخالق  ،آن ها چون دین   د بعد اقدام کن؛هستنچه کسانی  ،این محل و این مجتمعمثال همسایه های که سی کن ر ، اول بر ارالد  
به نما یشتر به قیمت و ما االن وقتی می خواهیم خانه بخریم ب .و خانواده ی شما تاثیر می گذارددر دین شما  ،افکار آن هاو  آن ها

ی یاین مجتمع چه همسایه ها که تحقیق کن وسی ر بر و اما پیغمبر می فرماید اول برو سراغ همسایه ها  توجه می کنیم؛ و به نقشه
ار ،دارد  ف  الر   ؛ همچنان کهالجار ثم الد 

 
سراغ  ، بعدبرو  کنی، اول سراغ همسفرمی خواهی مسافرت اگر ، ریقالط   م  یق ث

 ف  الر   ؛راننده و ماشین و هزینه ها
 
 .، اول همسفر بعد مقصدریقالط   م  یق ث

 
 حقوق همسایه
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به  ... ؛این کتاب در خانه ی همه ی ما باشدکه چه قدر خوب است  ؛گذاشته استبه یادگار برای ما کتابی امام سجاد علیه السالم 
این دقایق کوتاه می خواهم  در هستند.همسایه ها از آن ها یکی  که دندر این دنیا به ما حق دار  َکسپنجاه  "؛رساله ی حقوق"نام 

 ؟!یا ما حق همسایگی را ادا می کنیمآ ؟همسایه دارد رب چه حق هایی ،همسایهکه از این کتاب بیان کنیم 
به همسایه  یاگر نعمت ؛آبرو داری کنیدبرای او اگر غائب بود،  ؛احترام کنیداو را  ،اگر حاضر بود که فرمودند حق همسایه این است

به طور اگر  د؛را بپوشانی او اگر عیبی داشت، عیب ؛به کمک او بشتابید ،اگر کمک خواست ؛حسادت نورزیدبه او رسید،  ی تو
لغزشی داشت، اگر  ؛و گیری کنیدجل، افشا کنندرا  عیب همسایه، اگر دیگران خواستند د، پرده بیندازیدرا فهمیدی او گاه عیبنا 

 .گردن ما است "،حق های همسایه"این ها  ؛از او دفاع کنید ،اگر به او ناسزا گفتندو  ؛لغزش او را بپوشانید
 ...!ندازیم پایینیسرمان را بباید 

این محل هستیم  درما دوازده سال " می گوید ؟سمت راستی چه کاره است ی این همسایه که می پرسیاز افراد االن در تهران، 
 ... .ستچی او شغل و یا،دارد... چند تا پسر و چند تا دخترکه  نمی دانم !چند تا بچه داردکه  نمی دانماما 

ی یکی از همسایه هاکه تهران یک داداش دارم،  "درد نمی گوی و به حال تهرانی ها غبطه می خورند ،بیچاره یتازه شهرستانی ها
 خوب است! تهرانچه قدر ! را هم نمی شناسد خود

ن وقت آ "؛ا احساس کردیم همسایه ارث می بردقدر از آسمان درباره ی همسایه سفارش آورد که م جبرئیل این" پیغمبر ما فرمود
 ...!می کنیم که از همسایه خبر نداریمما کیف 

این حق  ؛صبوری به خرج دهی ،ی کرداگر نادان ی!؛را بگیر  آن را کاله بگذارند، جلویسر او اگر خواستند  :حق های همسایه
 ش   ه  ار  ج   ان  ن خ  م   :پیغمبر فرمود .همسایه است

 
  ن  م   برا

 
 ع  ج   رض  ال

 
  ه  ل

 
 ط   ه  الل

 
یکی از اختالفاتی که بین  ؛هق  ن  ی ع  ف   وقا

یک وجب از همسایه  آنگاه بسازد،و خراب کند یا خانه را بسازد،  که دهمی خوا ؛ساز است همسایه ها پیش می آید، در ساخت و
همان یک ! تصرف می کند وغصب  - پنهان و پیدا ،نیمه شبو شب در  - یک وجب از همسایه سمت چپیو سمت راستی، 

 خواهد بود. گردن اوبر طبق این حدیث،  و وجب خاک، روز قیامت آتشی خواهد شد،
  ه  ار  ج   ق  ح   ع  ی  ض  ن م   :پیغمبر فرمود

 
 ف
 
 !محمدی نیست ،از ما نیست ،کند حق همسایه را، هر کس ضایع ان  م   س  یل

تقصیرات او را صرف نظر مانع شود، خداوند روز قیامت و کسی جلوی اذیت همسایه را بگیرد،  هر"امام صادق علیه السالم فرمود 
 .خواهد کرد

 
 همسایه داری، شرط ایمان!

 پیغمبر فرمود: 
 
 م  ؤن م  ک  ت   ک  ر  او  ن ج  م   ة  ر  او  ج  ن م  حس  ا

 
 !خوب همسایه داری کن ،اگر می خواهی مومن باشی، نا

ن علیه یامیر المومن .ن های ما در رفتار ما تاثیر داردهمان گونه که ایما ؛تاثیر دارد ی مادر ایمان ها ،ما ی  عماتاخالق های اج
 ت  ، یکی از نشانه های خوب همسایه داری کردن، ارالج   سن  ن ح  م   :السالم فرمود

 
 ف

 
احوال پرسی از همسایه ها  ،ارالج   د  ق

از یا  ؟بدهکار است ؟است گرفتار ؟مریض است ؟ما سالم است سمت راستیی همسایه ببینیم آیا  ،یک دری بزنیم !بخو ؛است
 ؟ما کمکی ساخته است

ی خود را کس همسایه هر " پیغمبر فرمود ؛نیاز داریم به ارتباط با هم دیگر .گرفته شده است "نسا  "انسان از  ؛نسان هستیماما 
 یکی از روز ها پیامبر عزیز اسالم سه مرتبه فرمود:  ".وش بهشت، به مشام او نخواهد رسیداز بوی خ اذیت کند،

 
، ن  م  ؤه ل ی  و الل
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 به خدا ایمان ندارد، 
 
 ،  ن  م  ؤه ل ی  و الل

 
  ؟!ایمان ندارد چه کسیپرسیدند ، .... ن  م  ؤه ل ی  و الل

 
 ذ  ال

 
 وائ  ب   ه  ار  ج   ن  م  أ ی  ی ل

 
، هق

 !مسایه ایمن نیست، او ایمان نداردمزاحمت ه همسایه ای که از
ن ایما به خدا"سه بار پیغمبر فرمود:  ؛به ایمان ما ارتباط پیدا می کند ؛ه مسلمانی ما ارتباط پیدا می کندب ،ما پس همسایه داری  

 "...ان دارد، همسایه را اذیت نمی کندجهان آخرت ایمهرکس به خدا و " :پیغمبر فرمود "؛ندارد کسی که مزاحم همسایه است
  یت  ر  ی اشت  ن  إیک مردی از انصار خدمت پیغمبر رسید، گفت: 

 
قبیله، خانه ای فالن  و از فالن محلهمن ، ن بنی فالنم   دارا

  ن  إ و  م، ه اخرید
 
 ن  جیرانی م   ب  قر  أ

 
 م   ی جوارا

 
  ن ل

 
این خانه ای که  ی نزدیکترین همسایه، ه  ر  من  ش  آو ل  ه  یر  وا خ  رج  أ

پیغمبر چه واکنشی نشان داد؟  ...؛هم امید ندارم آن به خیر و خریداری کردم، یک کسی است که از شّرش در امان نیستم،
 د  سج  و فی الم  ناد  ن ی  أ"به علی ابن ابی طالب و سلمان فارسی، و به ابوذر غفاری، و شاید به مقداد، که  پیغمبر فرمان داد

 م  ل ایمان ل   هن  أب  ؟ ویندبگ هبا بلند ترین صدا فریاد بزنند، چ، چهار نفر بروند در مسجد صواتهمأعلی أب  
 
 ه  ار  ج   ن  م  أم ی  ن ل

 بوائ  
 

در سیره  موضوع همسایه داری. از مزاحمت های او در امان نیستندو ، ایمان ندارد کسی که همسایگانش از اذیت های او هق
 ....فرمایشات معصومین موج می زندو ی پیامبر 

 
 همسایه آزاری
 دارد... شکلمزاحمت هم چند 

از  که ایجاد می کندرا یک وسیله ای  انهساختمان خ در ؛نور را می گیرد و در نتیجه بنا را می سازد است: یکی مزاحمت دائمی
برف را می  مثال   :مزاحمت های همسایه ها موسمی است بعضی از. از هوا جلوگیری می کندو یا وزش باد جلو گیری می کند، 

موسمی این ها،  ؛سقف فرو می ریزد یا کاری می کند که ؛ن می گیرداناود و چیزی را می اندازد  اندازد در حیاط همسایه، یا مثال  
 ، آنگاه د می کندنصدای رادیو، تلوزیون را بل یا داد می زند : یک دفعهاحمت های همسایه ها لحظه ای استبعضی از مز .است

مثل پارک ماشین،  :بعضی از مزاحمت ها ماشینی است ...!.ا می لرزاندچند طبقه ر  د! ودو میبا تردمیل و مثال   خاموش می کند
با سرعت وارد  ؛دبوق نا به جا می زن ؛ یاکثیف می شود ستان حیاطی که مشترک آپارکینگ و  ن روغن می ریزدیزیر ماشیا اینکه 
در حالی  ؛ر پنج طبقه را بیدار می کندچها ،کندکه آن را خاموش  می کند، یک گاز می دهد به موتور اگزوز موتور را باز ؛می شود

 .این ساختمان ها است درمریض که 
 ...پسندده پیغمبر نمی کاین ها چیزهایی است 

د، فوتبال بازی می کنند، شوت می نبچه های ما همسایه های ما را اذیت می کن ؛است گاهی هم مزاحمت بوسیله ی فرزندان
گاهی بوسیله ی حیوان است، در بعضی از خانه ها  .از بین می برندامنیت را  ،دنو صدا می کن نند، سرشک کند، شیشه ها را می

 ؛بینند درحالی که همسایه ها آزار می ،ندنگهداری می کنند یا گوسفند نگه داری می کنند، مرغ و خروس نگه داری می کن سگ
 ا علی ی   :پیغمبر فرمود

 
 م   ة  ع  رب  أ

 
  م  واص  ن ق

 
 وء  س   ار  ج  ها  از آن که پشت انسان را می شکنند، یکی هستند، چهار کس هرالظ

 الم   ار  الد   یف  
 

کمر شکن را  ،پیغمبر ؛بدی داشته باشی، این کمر شکن استست، همسایه اشهری که وطن ما  اینکه در، امق
 ه است...درباره ی منافق به کار برد

حدیث رعایت کنیم...؛  یم اخالق همسایه داری رائبی خیال هستیم، بیا نسبت به آن که خیلی از ما همسایه آزاری گناه بزگی است
مدارا پس  "هم هست بلکه به تحمل آزار همسایه ،زار نرساندن نیستآبه  خوب همسایه داری کردن"این را به ما می فرماید که 
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 آن ها مسجد به گردن ،هم همسایه های مسجد ؛نرمی به خرج دهیم؛ هم مدارا کنیم ، وهم اذیت نکنیم ...؛کنیم، صبوری کنیم
 ...دنیزود تر از دیگران مسجد بیاباید و  ،دنیمسجد بیابه بیش از دیگران باید  ، و آن هاحق دارند

مورخان گفته اند که جمعیت  ... .نشان دهیمخود  شیرینی اسالم را در رفتار یدئبیا خود! تجدید نظر کنیم در مسلمانی یدئبیا
 ند.قرآن مسلمان شده اند بیشتر  از جمعیت کسانی که با آیات ،کسانی که به خاطر اخالق و رفتار پیغمبر مسلمان شده اند

و در ، با خرید و فروش کردن خود ،با خلق و خوی خود، با همسایه داری خود ،با منش خود ؛جاذبه ایجاد کنیم خود با رفتار ئیدبیا
به نماز تعلق  ، وبه مسجد ،به اسالم ،من به شیعهکه او باعث شد  ،بگوید فالنیتا در نتیجه شخصی پیدا شود و  ...،رفتار ما کل با

  ...کنمخاطر پیدات 
 ...خدا نگه دار


