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  مقدمه

هادت دهند كه از  كنار جنازه شخصي شنفراگر چهل  ايم كهبسيار شنيده
 و او را مورد آمرزش و يدههايش را بخشاند خداوند، بدياو جز خوبي نديده

 حال خوب است اين را هم بشنويد اگر شخصي 1.دهداش قرار ميرحمت ويژه
 د او را ن اعالن رضايت كنند، خداو از اوبميرد و تنها سه نفر از همسايگانش

در حديث معروف، تعبير به مؤمن شده اما اينجا :  مقايسه كنيد2. بخشدمي
در آن . اي كه ممكن است مؤمن هم نباشدايههمس. تعبير به همسايه شده است

 سه نفر نيز كافي اعالن شده  دوم،حديث، عدد چهل آمده است اما در حديث
ويند ما جز خير و خوبي از او بگدر آن حديث آن چهل مؤمني بايد . است

چيزي نديديم ولي در اين حديث گفته شده تنها كافي است همسايگان از او 
  .اعالن رضايت كنند

                                                 
 إِذَا حضَرَ الْميت أَربعونَ رجلًا َفقَاُلوا اللَّهم إِنَّا لَا َنعلَم مِْنه إِلَّا خَيراً قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ  1

غََفرْت و تَُكمادَشه قَِبْلت ونَقَدلَما َلا َتعمِم تلِما عم امام صادق ) 254/3: كافي. ( َله
خدايا ما از «: اي حضور يابند و بگويندهزماني كه چهل نفر كنار جنازه مرد: )السالمعليه(

من شهادت شما را قبول كردم و آنچه را : فرمايد ميخداوند» .او جز خوبي نمي دانيم
 . دانيد، آمرزيدم نميدانم و شماكه من از او مي

2غُِفرَ َله ْنهاُضونَ عر مجِيرَانٌ َثلَاَثةٌ ُكلُّه َله و اتنْ مبه نقل از 422/8: مستدرك(.  م 
هركس بميرد و داراي سه : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) كتاب لب االلباب قطب راوندي

 .مرزش قرار خواهد گرفتهمسايه باشد و همه آنها از او راضي باشند، مورد آ
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كند تا نگاه ما را به مقوله همسايه تغيير دهد همين حديث كفايت نميا آي
و ما را ترغيب سازد تا درباره حقوق همسايه بيشتر بدانيم و از خداوند بخواهيم 

  !ما را در اين مسير موفق بدارند؟
كنيم تا اهميت اهتمام به حقوق همسايگان و در اين نوشتار تالش مي

براي اين . ه و مصاديق اين حقوق را روشن سازيمشهروندان را تبيين نمود
، بيشترين )السالممعليه(منظور از آيات قرآن و متون حديثي حضرات معصومين 

واريم خداوند همه ما را عامل به اسالم عزيز قرار دهد تا اميد. ايمهبهره را برد
 . بتوانيم، در دنيا و آخرت به سعادت برسيم
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  توضيح واژگان 

  . تشكيل شده است» شهروند«و » حقوق«ق شهروندي از دو كلمه حقو

  حقوق

به . حقوق تكاليفي است كه ديگران بايد درباره فرد يا افرادي انجام دهند
اگر . هر ميزان كه كسي داراي حقي باشد به همان ميزان نيز داراي تكليف است

ني فرزندان  حق نسبت به فرزندان خود برخوردار هستند يعنوالدين از بيشتري
بيشترين تكليف را درباره والدين خود دارند به همان ميزان نيز پدر و مادر 

خداوند كه توصيه به . وليت را درباره فرزندانشان بر عهده دارندئبيشترين مس
، از آن طرف هم 1احسان به والدين را بعد از توصيه به توحيد آورده است

 از دوزخ 2.ان را از دوزخ برهانيدتين را مكلف نموده است كه خانوادهوالدي
يفي كه يقينا اهميتي همسنگ با تكل. رهانيدن خانواده تكليفي بسيار مهم است

  .وليت احسان به والدين داردمسئ
اگر بين حق و . زدساحقوق، زمينه را براي انجام درست تكاليف آماده مي

 و ديگر ضمانت شودقرار نباشد، آنوقت تكليف خارج از توان ميتكليف، تعادل بر
درست مثل وقتي كه اگر كارگري مزد كمي دريافت . دهداجرا را از دست مي

  . توان انتظار كار كيفي و كمي ارزشمندي را از او داشتكند، قهرا نمي
                                                 

و اعبدوا اللَّه و ال تُْشرُِكوا ِبهِ شَيئاً و ؛ )83: بقره ( ال َتعبدونَ إِالَّ اللَّه و ِباْلوالِدينِ إِحساناً 1
و ؛ )151: انعام (أَالَّ تُْشرُِكوا ِبهِ َشيئاً و بِاْلوالِدينِ إِحساناً؛ )36: نساء (بِاْلوالِدينِ إِحساناً

 ).23: اسراء ( ربك أَالَّ َتعبدوا إِالَّ إِياه و ِباْلوالِدينِ إِحساناً َقضى
 )6: تحريم. ( يا أَيها الَّذينَ آمُنوا ُقوا أَنُْفسُكم و أَهليكُم ناراً 2
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 تكليفي كمتر از حق ،هر جا كه حقي كمتر از تكليف باشد، يقينا در مقابل
اي تحقير شده و مورد ستم عدهو زماني كه اين اتفاق بيافتد، . آيدبوجود مي
اي ديگر خودكامه گشته و براي خود ارزشي ذاتي قائل گيرند و عدهقرار مي

  .شوندمي
مندي كامل از آزادي، بايد آن را با ديگري تقسيم به تعبير ديگر براي بهره

مند اگر اين تقسيم عادالنه صورت پذيرد، آنوقت همه از نعمت آزادي بهره. نمود
اي اي خواهند شد و عدههاي ستمگرانهاي داراي محدوديتو اال عدهشوند مي

  .ديگر خود را رها احساس نموده و خودكامه و خودسر خواهند گشت
اي كه اتفاق افتاده است، توازن عجيب بين تكليف در مكتب اسالم معجزه
ه اصال نياز انسان به دين بخاطر ناتواني او نسبت ب. و حق در تمام احكام آنست
معجزه ديگر اسالم اين بود كه مبلغان اين احكام، . ايجاد همين توازن است

آناني گشتند كه اعتدالي كامل در وجودشان حاكم بوده و نفسشان هيچ فرصتي 
  . براي برهم زدن اين اعتدال نيافته بود

 همسايه يا شهروند؟

گر مدينه در زمان پيامبر اسالم تنها به مقداري گسترش يافته بود كه ا
 چهل خانه تا تقريباگرفتي از هر طرف آن يك خانه را در وسط شهر در نظر مي

چهل خانه «: فرمايدبا اين حساب وقتي پيامبر اسالم مي. آخر شهر وجود داشت
يعني يك شهر همسايه همند؛ يعني » 1.شوداز اطراف، همسايه محسوب مي

  .حقوق همسايه، همان حقوق شهروندي است
دهد از دو نوع همسايه ر احسان نمودن به همسايه را ميقرآن وقتي دستو

  :2همسايه نزديك و همسايه دور: گويدسخن مي
همسايه نزديك همان افرادي هستند كه هر روز و شام با ما سالم و عليك 

آنگونه كه . دارند و همسايه دور كساني هستند كه كمتر با آنها آشنا هستيم
توان به همه اهالي يك را مي) همسايه دور (»الجار الجنُب«توضيح داده شد، 

  .شهر توسعه داد و حقوق همسايه را براي همه آنها ثابت نمود

                                                 
1 ِمنْ َخلِْفهِ و هِ ويدنِ يياراً جِيرَانٌ ِمنْ بعِينَ دباِلهُكلُّ أَرنْ ِشمع ِميِنهِ ونْ يكافي. (  ع :

هر چهل خانه از جلو، از عقب، از رست و از چپ : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 669/2
 .همسايه هستند

2  ساناً ونِ إِحيُنبِ اْلجارِ ذِي الُْقرْبى... بِاْلوالِداْلجارِ اْلج 36: نساء. ( و ( 
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پيامبر اسالم بعد از اتمام جنگ بدر كشتگان كفار از قريش را مورد خطاب 
 و يا در فتح 1قرار داد و آنها را همسايگاني بد براي رسول خدا، توصيف نمود

نها فرمود شما هسمايگان آي اهالي مكه داشت، به مكه همين توصيف را برا
بدي بوديد كه رسول خدا را تكذيب نموديد و طردش كرديد و او را مورد آزار و 

 از آن طرف پيامبر انصار را 2.اذيت قرار داديد و بعد هم با او به نبرد برخواستيد
همسايگاني خوب، براي خود توصيف ميكند كه دعوتش را بخوبي لبيك 

  3.دگفتن
مشخص است كه منظور پيامبر اسالم از همسايه، همه اهالي شهر مكه و 

  . مدينه بودند
همچنين زماني كه خداوند يعقوب مورد توبيخ قرار داد كه چرا شبي سير 

  بعد دستور ه اش گرسنه بوده است، حضرت از آن بخوابيده است و همسايه
اي هست د كه اگر گرسنهندا كنن) چهار كيلومتر(داد هر صبح تا يك فرسخ مي

                                                 
مغلوب و كشته شدند و كشتگان را در چاه بدر  در جنگ بدر چون مشركين 1

شما چه بد «: انداختند، حضرت بر دهانه چاه ايستاده و به كشتگان خطاب كردند
همسايگان و همجوارانى براى رسول خدا بوديد؛ او را از منزلش كه در مّكه بود خارج 

نگ كرديد و طرد نموديد، و سپس همه با هم اجتماع نموده و با او محاربه و ج
عمر » .نموديد؛ پس حقّاً آنچه را كه خدا به من وعده داده است ديدم كه حقّ است

ده يى كه روح از آنها رفته است چه فايخطاب شما با سرها! اى رسول خدا«: گفت
سوگند بخدا كه تو از آنها ! ساكت شو، اى پسر خطّاب«: حضرت فرمودند» !دارد؟

كه با گرزهاى آهنين آنها را بگيرند هيچ اى  و بين آنها و مالئكه! شنواتر نيستى
 )254/6: بحار( » !اى نيست، مگر آنكه من صورت خود را اينطور از آنها برگردانم فاصله

2 ضِيتُما رم ُثم ُتمآذَي و ُتمأَْخرَج و ُتمَطرَد و تُمكَذَّب لََقد كُْنُتم جِيرَانُ النَِّبي أََلا لَبِْئس 
  امام صادق ) 112: وري. (تُمونِي ِفي ِبلَادِي تُقَاِتُلونِي اذْهبوا َفأَنْتُم الطَُّلقَاءحتَّى ِجْئ

شما براى پيغمبر همسايه : پيامبر خدا در روز فتح مكه فرمود: فرمايدمي )السالمعليه(
بدى بوديد، او را تكذيب كرديد و از خود رانديد، و وى را از خانه و شهرش بيرون 

، و به او صدمه رسانيديد، حتى به اين جنايات قناعت نكرديد، به شهر ما نموديد
 . آمديد و با ما جنگ نموديد، اينك برويد همه شما را در راه خدا آزاد كردم

3 ُتمراوج َقد اِعي والد جِيبأَنَا م و عِيتد قَد انَ اْلِفرَاقُ وح ارِ قَدَشرَ اْلأَْنصعا مي 
َفأَحاراْلِجو ْنتُمامام كاظم )  به نقل از كتاب ُطرف از ابن طاووس476/22: بحار(. س

 هنگامي كه زمان وفات پيامبر خدا رسيد، حضرت انصار را جمع نمودند و )السالمعليه(
 شده، و از جانب خدا دعوت شدم كيهمانا فراق من با شما نزد!  گروه انصاريا: فرمود

 و خوب د،ي من بودي برايكاني همانا شما خوب نزدم،يگو ي مكيو دعوت حق را لب
 ي و پروردگار جزاد،ي و در اموال خود با برادرانتان خوب مواسات نموددي كردياريمرا 

 . دي فرماي متيكامل به شما عنا
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كند كه حضرت يعقوب همه اهالي آن ناحيه را اين مشخص مي. به خانه او بيايد
   1.دانستههمسايه خود مي

از طوس از  )السالمعليه(همچنين وقتي شخصي از هنگام عبور حضرت رضا 
ايشان خواست تا برايش حديثي از پدرانش نقل كند حضرت در پاسخ او اظهار 

اند و با دند از اين كه همسايگي پيامبر خدا را در مدينه از دست دادهاندوه نمو
هرچند . خواهد كه برايش حديثي نقل كننداين اندوه حال او از ايشان مي

 نكته اين 2.حضرت در ادامه گفتگوي خود با آن فرد، حديثي برايش نقل نمودند
ري و حديث اين است كه حضرت صرف حضور در مدينه را توفيق هم جوا

  .داندهمسايگي با قبر پيامبر مي
  .كند كه همسايه همان همشهري استل بخوبي روشن مياين دالي

 

                                                 
 667/2: كافي 1
 198/90:  بحار2
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  همسايه بد

هاي زيادي براي انسان  موجب زيانتواند ميهمسايه بد، بخاطر اين كه
 بارِ اين بال 2. كه تحملش بشدت سخت است1باشد، باليي بزرگ محسوب شده

   3.واقعا كمر شكن است
 زيرا 4شود،همسايه بد، محروميتي غير قابل جبران در زندگي محسوب مي

و همه بركت به همين خاطر همسايه . برد زندگي را از بين مي2 و بركت1صفا

                                                 
 همسايه بد :)السالمعليه(امام علي ) 436: غرر. (جار السوءِ أَعَظم الضَّرَّاءِ و أَشَد الْبَلاءِ 1

 .ست ا بالين سختى است و سخت ترينبزرگتر
: ورام. (َقد حمْلت اْلجنْدلَ و ُكلَّ حملٍ ثَقِيلٍ َفلَم أَجِد حمًلا هو أَْثَقلُ ِمنْ جارِ السوء 2

ديگر هاي سخت را حمل نمودم و هر چيز سنگين من سنگيني: حضرت لقمان) 250
 !تر از همسايه بد باشدرا و نيافتم باري را كه سنگين

3  لِمإِنْ ع ارج و َتُخونُك ا وُنهةٌ َتأْمجوز و كقْطَعي و رِ أَخٌ َتِصُلهاصِمِ الظَّهةٌ ِمنْ َقوعبأَر
ِجداِخلٌ لَا يفَْقرٌ د و هَشرّاً أَذَاع لِمإِنْ ع و َترَهراً ساوِياخَيدم ِمْنه هاحِب40 :معدن. ( ص( 

  برادرى كه تو با او:شكند  چهار چيز است كه پشت را مى:)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا 
كه تو او را امين شمارى و او  برّد و زنيمياز تو خواهي ارتباط داشته باشي ولي او مي
تو ديد پنهان كند و اگر سرّى  كه اگر خوبى از )يبد(كند و همسايه مي تو خيانت هب

 .عالجي براي آن نمي يابدكه صاحبش ي  و فقرسازداز تو فهميد آن را آشكار 
ِمنَ الشَّقَاوةِ اْلجار السوء و الْمرْأَةُ  ... و اْلجار الصاِلح ... ِمنَ السعادةِ الْمرْأَةُ الصاِلحةُ 4

ءودنيوي انسان و (سعادت جمله  از :)وآلهعليهاهللاصلي(خدا پيامبر ) 126: مكارم. (الس
همسايه خوب است و از جمله همسر خوب است و ) ها مادي اوبرخورداري
 !ها، همسايه بد و همسر بد استمحروميت
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 و براي حفظ از شرش 3.بد، از آن اموري است كه بايد از آن به خداوند پناه برد
 4.آية الكرسي تالوت نمود

مصيبتي كه با خود دارد، يكي از ابزارهاي همسايه بد، بخاطر شومي و 
 5.هايي است كه خداوند بر آنها خشم گرفته استعذاب و مجازات انسان

   1.همچنان كه كوچ نمودن همسايه خوب نيز اين چنين خاصيتي دارد

                                                                                                               
1 ءوالس اراْلج اِئرُ وْلطَانُ اْلجالس شياْلع رَثلَاَثةٌ ُتكَد ذِيرْأَةُ اْلبالْم امام ) 320: تحف. (ةو

 سلطان ستمگر و همسايه بد و زن : سه چيز زندگى را تيره ميكند:)السالمعليه(علي 
 .بدزبان

 إِنَّ ِللدارِ َشرَفاً و َشرَُفها الساحةُ اْلواِسعةُ و اْلخُلَطَاء الصاِلحونَ و إِنَّ َلها برََكةً و برَكَُتها 2
  امام علي ) 154/73: بحار. ( و سعةُ ساحِتها و حسنُ ِجوارِ جِيرَاِنهاجودةُ موِضِعها

.  آنخانه هم شرفى دارد و آن وسعت فضاى آنست و معاشران خوب: )السالمعليه(
 بركتى دارد و بركتش خوبى جاى آنست و وسعت فضاى آن و همچنين خانه

 . آن استهاى خوب همسايه
پناه ببريد به  :)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 430: فصاحة( .وءِ السارِ جنِْم الّلهِذوا ِبوعَت 3

  ! خداوند از همسايه بد
 *إّني أع ِبوذُالّلهم جارِنْ ِمك اْلي دارِ ِفوءِ الس مإنَّ َفةِقامج بادِ اْلارةِيَت يحفصاحة (.لَو :

بتو پناه ) در وطن(ايا از همسايه بد در خانه اقامت  خد:)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 114
بزودى ) كسي كه در صحرا فعال كنار ما چادر زده است(برم زيرا همسايه صحرا  مى

   .يابد تغيير مى
 *ِبخَي آكإِنْ ر هَقلْب اكرْعي و نَاهيع ةٍ َترَاكارِ إِقَامءِ فِي دوارِ السوذُ ِباللَّهِ ِمنْ جأَع هاءرٍ س

برم از   به خدا پناه مى:)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 669/2: كافي( . و إِنْ رآك بَِشرٍّ سرَّه
كند با چشمانش تو را زير نظر دارد و با دلش  اى زندگى مى همسايه بدى كه در خانه

هده كند به تو توجه دارد، اگر تو را در خوشى ببيند ناراحت شود و اگر در بدى مشا
   .خوشحال گردد

از تعقيبات نماز ) 242: فالح. (أَعوذُ بِاللَّهِ ِمنَ إِنْسانِ سوءٍ و جارِ سوءٍ و َقرِينِ سوءٍ* 
 .برم به خداوند از انسان بد، و همسايه بد و رفيق بد ميپناه: مغرب
) 426: كفعمي( . سوءٍ و َقرِينِ سوءٍاْكفِنِي مُئوَنةَ إِنْسانِ سوءٍ و جارِ سوءٍ و سلَْطانِ* 

و سلطان ! و همسايه بد! بازدار من را از زحمت انسان بد! خدايا: فرازي از دعاي سمات
 !و رفيق بد! بد
. عِْند منَاِمهِ آمَنه اللَّه فِي نَفِْسهِ و بيِتهِ و بيوتٍ ِمنْ ِجوارِهِ) آية الكرسي( منْ َقرَأَها 4
: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا )  به نقل از تفسير شيخ ابوالفتوح رازي66/5: كمستدر(

اش و در خانواده هركس آية الكرسي را هنگام خوابش بخواند، خداوند او را در تنهايي
 . كنداش حفظ مياش و در ميان منازل همسايه

نْ يبعثَ عَليُكم عذاباً ِمنْ َفوقُِكم أَو ِمنْ  أَ ُقلْ هو الْقادِر على«آيه  )السالمعليه( امام باقر  5
را اينگونه ) 65: انعام(» َتحتِ أَرجِلكُم أَو يلِْبسُكم شِيعاً و يذيقَ بعَضُكم بأْس بعضٍ

يعني سلطان » .او قادر است كه از باال عذابى بر شما بفرستد«: بگو: تفسير فرمودند
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خواهند بدرستي دانند و يا نميهايي هستند كه نميهمسايگان بد، انسان
الق ترششان اختصاص به همسايه بودنشان اين اخ. ديگران معاشرت كنند با

  2.شان نيز اين چنين هستنديدر ديگر روابط انساني . ندارد

  عالج همسايه بد

. براي عالج همسايه بد، ابتدا بايد تالش نمود كه دچار همسايه بد نشد
هاي براي اين كار سزاوار است قبل از خريد و يا اجاره منزل، حتما از همسايه

 وقتي گفته شده است مردگان خود را نيز كنار انسان 3.ل آوردآن تحقيق به عم
   1!بدي دفن نكنيد ديگر وضعيت زندگان معلوم است چگونه است

                                                                                                               
هاي پستي و هركس كه خيري در او نيست يعني انسان » پاى شمايا از زير« ستمگر

شما را با هم بياميزد؛ «يعني عصبيت و قومي گرايي » هاى پراكنده يا بصورت دسته«
: قمي! ( يعني همسايه بد»و طعم جنگ را به هر يك از شما بوسيله ديگرى بچشاند

203/1( 
1َقو ارلََنا ِجو إِذَا َكرِه إِنَّ اللَّه رِهِمنِ أَْظهيَنا ِمنْ بامام باقر ) 244/1: علل. (مٍ َنزَع  
قطعا خداوند زماني كه براي ما نپسندد همسايگي قومي را ما را از ميان آن : )السالمعليه(

 ! داردبر مي
   پيامبر خدا) 256: مكارم. (منْ َكانَ سيئَ اْلُخُلقِ و اْلِجوارِ َفَلا يصحبنَا 2
هر كس بد خلق و يا همسايه بدي : پيامبر اكرم در سفر حج فرمودند: )وآلهعليههللاصلي(

 ! است، با ما همراهي نكند
3ملَى اْلعع وتيكَاَنتِ الْب َلو نَيا بداً د يءٍ أَبوس ارلٌ ججر راوا جبه 429/8: مستدرك( م 

اگر ! پسرم: فرمود پسرش ميحضرت لقمان به) نقل از كتاب االختصاص شيخ مفيد
ها روي اساسي ساخته شود، هيچ كس، هيچ وقت مجاور همسايه بدي نخواهد خانه
  . شد

يا بَني َلو كَاَنتِ الْبيوت علَى «: اين حديث در كتاب اختصاص اين گونه آمده است
ل اْلعي بداند اگر كس: توضيح اين كه» ...اگر خانه بر اساس شتاب ساخته شود ... ج

داند كه چندي اش را مانند چادر مسافري ميدنيا محل رفتن است نه ماندن، خانه
ديگر برچيده خواهد شد؛ در نتيجه، خوبي و بدي همسايه را چندان احساس نخواهد 

  . كرد
يا بَني َلو «: عالمه مجلسي اين حديث را از اختصاص اين گونه نقل نموده است است

وتيكَاَنتِ اْلبملَى اْلعبنا گذارده شود ) به قوانين اسالم(اگر خانه بر اساس عمل ... ل  ع
 )427/13: بحار(» ...
  امام علي ) 22/8: كافي. (سلْ عنِ الرَّفِيقِ قَبلَ الطَّرِيقِ و عنِ اْلجارِ قَبلَ الدار* 

ه بپرس قبل از خانه و از همساي! راه) پرسش از(از همسفر سؤال كن قبل از  :)السالمعليه(
 ).گرفتن(
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 تأكيد شده است، يكي از دعاهايي كه در متون اسالمي بسيار روي آن
بر همين .  در برزخ و قيامت و ان شاء اهللا در بهشت استهمجواري با صلحا
ورد توصيه قرار گرفته است كه با انجام آن فرد توفيق پيدا اساس اعمال صالح م

  2. خداوند برخوردار شوديخواهد كرد تا از نعمت همجواري با اوليا

                                                                                                               
 به نقل از 430/8: مستدرك(الَْتمِسوا اْلجار قَبلَ ِشرَاءِ الدارِ و الرَّفِيقَ قَبلَ الطَّرِيقِ * 

همسايه را بجويي قبل از خريد خانه و رفيق را بپوييد ) كتاب شهاب از قاضي قضاعي
 . راه) جستجوي(قبل از 

-من مي! اي رسول خدا: خصي نزد رسول خدا آمد و گفتش: )السالمعليه(امام علي * 
) كنار درياي سرخ(دهي كجا بخرم؟ در منطقه جهيَنه خواهم خانه بخرم، دستور مي

در (يا در ثقيف و يا در قريش ) بين ساحل درياي سرخ و وادي القري(يا در مزِينه 
بجاي تحقيق درباره (» خانههمسايه بعد . اْلِجوار ثُم الدار«: ؟ حضرت فرمود)مكه

 )164: جعفريات( !)ات تحقيق كنخواهي خانه بخري از همسايه ميمنطقه اي كه
1نِّ جبوتاُكوا مِفم ي مِهِناِفدمجار اْلإنَّ َفوءِ الس جاراِل الصحَفْن يَكةِرَي اآلِخ ِفع مَفْنا يي  ِفع
ْنالددور نماييد مردگانتان را در قبرهايشان : )السالمعليه(امام علي ) 344/20: شرح نهج(ا ي

بخشد در آخرت نيز زيرا همسايه خوب، همانطور كه در دنيا نفع مي! از همسايه بد
 .بخشدنفع مي

   . منْ أَراد أَنْ يُكونَ فِي ِجوارِ نَبِيهِ و ِجوارِ علِيٍّ و فَاطِمةَ َفَلا يدع زِيارةَ اْلحسين2ِ
خواهد در همسايگي پيامبرش هركس مي: )السالمعليه(امام صادق ) 425/14:  وسائل(

  !باشد و همسايه علي و فاطمه باشد پس زيارت حسين را رها نكند
هم إِذَا كَانَ يوم اْلقِيامةِ ينَادِي منَادٍ ِمنَ اللَّهِ عزَّ و جلَّ يسِمع آِخرَهم كَما يسِمع أَوَل* 

فَيُقولُ أَينَ جِيرَانُ اللَّهِ جلَّ جلَاُله فِي دارِهِ َفيُقوم عُنقٌ ِمنَ النَّاسِ َفتَستَقِْبُلهم زمرَةٌ ِمنَ 
هِ الْملَائَِكةِ فَيُقوُلونَ ما كَانَ عمُلُكم فِي دارِ الدنْيا َفِصرْتُم الْيوم ِجيرَانَ اللَّهِ َتعاَلى فِي دارِ

فَيُقوُلونَ كُنَّا نََتحاب فِي اللَّهِ و َنَتوازر فِي اللَّهِ َتعالَى َقالَ فَينَادِي منَادٍ ِمنْ عِْندِ اللَّهِ َتعاَلى 
بو صدقَ ِعبادِي َخلُّوا سبِيَلهم َفينَْطلُِقونَ إَِلى ِجوارِ اللَّهِ ِفي اْلجنَّةِ ِبغَيرِ حِسابٍ ُثم قَالَ أَ

جعَفرٍ ع َفهؤَُلاءِ جِيرَانُ اللَّهِ ِفي دارِهِ يخَاف النَّاس و َلا يخَاُفونَ و يحاسب النَّاس و لَا 
 چون روز قيامت شود خدا همه :)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 170/16: وسائل. (يحاسبونَ

نزد خدا جار كشد كه دنباله خلق را در يك پهنا زمين گرد آورد و يك جارچى از 
يك گروه از : ى؟ فرموديمردم بمانند پيشروان آنان بشنوند و گويد كجايند اهل شكيبا

گويند، اين به آنها ها آنها را پيشواز كنند و  مردم برپا خيزند و يك دسته از فرشته
 ى كه شما داشتيد چه بوده؟ گويند ما خود را شكيبا داشتيم بر انجاميصبر و شكيبا

يك جارچى از درگاه : فرمان خدا، و شكيبا داشتيم بر پرهيز از نافرمانى خدا، فرمود
حساب وارد بهشت  خدا فرياد كند بندگانم راست گفتند راه آنها را باز كنيد تا بى

 . شوند
 عِبادِ اللَّهِ َكانَ جِيرَاُنه ِمنْ... منْ َقرَأَ سورةَ يوسف فِي ُكلِّ يومٍ أَو فِي ُكلِّ لَيَلةٍ * 

هر كس سروه يوسف را در هر روز يا در هر شب بخواند، ) 370: اعالم(الصاِلحِينَ 
 .از بندگان صالح خواهند بود) روز قيامت(همسايگانش 
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اي براي او نزد خودش خواهد تا خانهآسيه، همسر فرعون از خداوند مي
 و 1بسازد تا از فرعون و كارهاي ستمگرانه او نجات يافته و همجوار خداوند شود

اي بسازد تا بتواند خواهد تا براي او وسيلهمقابل فرعون از وزيرش هامان ميدر 
 فرعون و همسرش هر 2!!به كمك آن به خداي موسي برسد و او را مغلوب كند

خواهند به خداوند برسند اما يكي براي قرب به او و ديگري براي غلبه بر دو مي
  . او

كند و در او صبر مي. شدآسيه، همسايه بدي دارد كه فرعون، همسرش با
 و فرعون همسايه خوبي دارد كه 3.رسدنهايت به همسايگي و قرب خداوند مي

شود و جسدش از آب بيرون آسيه، همسرش باشد و در نهايت در نيل غرق مي
  4.افتد تا عبرتي براي جهانيان باشدمي

بعد از گام نخست، اگر به هر علتي دچار همسايه بد شديد، ديگرِ 
حتي ممكن . گان را خبر نموده و براي عالج مسئله با آنها مشورت كنيدهمساي

مثال اثاثيه خود را ! است توصيه شود، دست به يك نمايش اعتراض آميز بزنيد
داخل كوچه آورده و به اين وسيله از همسايه بد، خود نزد يگران شكايت 

  5!كنيد

                                                 
اْلجنَّةِ  عِنْدك بيتاً ِفي  َضرَب اللَّه مَثالً ِللَّذينَ آمُنوا امرَأَت ِفرْعونَ إِذْ قاَلت رب ابنِ لي  1

خداوند براى ) 11: تحريم (  ِمنَ الَْقومِ الظَّاِلمين  ِمنْ ِفرْعونَ و عمِلهِ و َنجني و َنجني
اى  خانه! پروردگارا«: مؤمنان، به همسر فرعون مَثل زده است، در آن هنگام كه گفت

مرا از گروه براى من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و كار او نجات ده و 
 »!ستمگران رهايى بخش

2  لىا لَّعرْحنِ لىِ صنُ ابمهنُ يوقَالَ ِفرْع  اببُلغُ اْلأَسأَب  ، اتِ َفأَطَِّلعاومالس اببأَس
براى من ! اى هامان«: فرعون گفت) 37 و 36: غافر. (  َلأَظُنُّه كَذِبا  و إِنى إِلى إِلَاهِ موسى

ها تا از آسمان) صعود به(فعى بساز، شايد به وسايلى دست يابم، وسايل بناى مرت
 »!كنم او دروغگو باشد خداى موسى آگاه شوم هر چند گمان مى

3   بِْنت مرْيم دٍ، ومحم ةُ بِْنتفَاطِم لِدٍ، ويُخو ةُ بِْنتنَّةِ خَدِيجلِ اْلجاءِ أَهأَْفَضلُ نِس
آسِي رَانَ، ونَعِمورَأَةُ ِفرْعزَاحِمٍ امم پيامبر خدا ) 205/1: خصال (.ةُ بِْنت  

برترين زنان از ميان اهل بهشت خديجه دختر خويلد است و فاطمه : )وآلهعليهاهللاصلي(
 .دختر محمد و مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم، زن فرعون

4  ِلتَُكونَ لِم نِكدبِب يكنَُنج موةًفَالْيايء از (امروز، بدنت را ) 92: يونس. (نْ َخْلفَك
 !دهيم، تا عبرتى براى آيندگان باشى نجات مى) آب
. مردى خدمت رسول خدا آمد و از آزار همسايه شكايت كرد: )السالمعليه(امام باقر  5

شكايت آمد و باز رسول خدا به    نوبت دوم به»!صابر و شكيبا باش«: رسول خدا گفت
 نوبت سوم به شكايت آمد و رسول خدا به او »!بردبارى و صبورى پيشه كن«: تاو گف
شوند، اثاث  روز جمعه به هنگامى كه عموم مردم براى نماز جمعه خارج مى«: گفت
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ايه نبود، قبل از اي براي اصالح همسدر گام آخر يعني زماني كه هيچ چاره
 و 1هاي همسايه بد، برسدهايي همچون زشتياين كه كار به دشنام و زشتكاري

زيرا ! حتي قبل از اين كه دست به دعا و نفرين برداريد، از آن محله كوچ كنيد
خواهد بدون بكار اي وجود دارد و شخص ميخداوند دعايي را كه برايش چاره

  حل نمايد، مستجاب ! ايا با معجزهبستن چاره مشكل، خداوند مشكلش ر
   2.كندنمي

كوچ كردن از اينچنين همسايگاني و مجاور شدن با مردگان در قبرستان، 
  3.هاستبهتر از بودن با اينطور آدم

اي كه دشمن خداست و همه آزارش به البته نفرين نمودن همسايه
 حتي 1.رست و بجايي استدهمسايه بخاطر همين خوي ضد انساني اوست كار 

   2.براي استجابت نفرين، نماز و دعا خاصي هم توصيه شده است
                                                                                                               

رود، آن را  منزلت را بيرون بياور و كنار كوچه بريز تا هر كس براى نماز جمعه مى
گو كه از شر همسايه خانه خود را تخليه ببيند، و چون از تو سؤال كنند، به آنان ب

:  آن مرد به دستور رسول خدا عمل كرد، همسايه مردم آزارش آمد و گفت»!ام كرده
  » !ات بازگردان، با خدا عهد كردم كه ديگر ناسازگارى نكنم ات را به خانه اثاثيه«
 )668/2: كافي(
1اللَّهِ َفال ج وددقيما حأَالَّ ي اللَّهِ َفال  فَإِنْ خِْفتُم وددح ِبهِ ِتلْك تا افَْتدِهما فيملَيع ناح

مگر اينكه دو ) 229: بقره. (َتعتَدوها و منْ يَتعد حدود اللَّهِ َفأُولِئك هم الظَّالِمونَ
اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت . همسر، بترسند كه حدود الهى را برپا ندارند

ها اين). و طالق بگيرد(راى آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد نكنند، مانعى ب
و هر كس از آن تجاوز كند، ستمگر ! حدود و مرزهاى الهى است از آن، تجاوز نكنيد

  .است
در آيه فوق توصيه شده است كه به صرف هراس از عدم رعايت حدود الهي، : توضيح

 پول به همسر خود بدهد و او را زن مجوز طالق دارد حتي اگر مجبور شود مقداري
ها و بخصوص زد و خورد، محرمات و فحاشي و شكستن حريم. راضي به طالق كند

 .حدود الهي است كه بايد مورد احترام و توجه باشد
2هارد بِيعِبيلَ إِلَى أَنْ يالس َله لَ اللَّهعج قَد ارِهِ ولَى جو ععدنْ يلِم ابَتجسلَا ي  و 

رسد دعاي به استجابت نمي: )السالمعليه(امام صادق ) 214: مشكاة. (يَتحولَ عنْ ِجوارِهِ
اش را زيرا خداوند براي او راهي قرار داده است به اين كسي كه نفرين كند همسايه

  .كه خانه اش را بفروشد و از همسايگي او كوچ كند
أْنُك جاورت الْمقْبرَةَ فََقالَ إِنِّي أَجِدهم جِيرَانَ صِدقٍ يكُفُّونَ  قِيلَ ِلأَمِيرِ الْمؤْمِنِينَ ما َش3

- عليه(امام علي )  به نقل از دعوات رواندي363/2: مستدرك. (السيَئةَ و يذَكِّرُونَ اْلĤِخرَةَ

: در قسمت پايين قبرستان بقيه منزلي را تهيه نموده بود، از ايشان سؤال شد )السالم
من آنها را همسايگان درستي يافتم «: حضرت فرمود» چرا همسايه قبرستان شدي؟«

  »!اندازندكه از بدي پرهيز دارند و به ياد آخرت مي
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اي كه دشمن خداست تنها بايد محدود به لعن و نفرين برخورد با همسايه
  3.او شود و خداي نكرده كار به برخورد و خونريزي نيانجامد

                                                                                                               
اى كه داشتم و   از دست همسايه)السالمعليه(حضرت صادق ه ب: اسحاق بن عمار گويد  1

 پس من »!و نفرين كنبر ا«: رسيد شكايت كردم؟ بمن فرمودآزارى كه از او بمن مي
: اى نديدم، پس دوباره خدمتش رفتم و شكايت كردم؟ فرمود نفرين كردم ولى نتيجه

 »!اى نديدم فدايت گردم من نفرين كردم و نتيجه«: كردم  عرض»!بر او نفرين كن«
 »برخوردم نفرينش كردم اوا هر گاه ب«: كردم  عرض»چگونه نفرين كردى؟«: فرمود
 پس من اين كار را كردم و »! كند و رو گرداند نفرينش كنچون بتو پشت«: فرمود

 )511/1: كافي (.زمانى نگذشت كه خدا مرا از شر او آسوده كرد
من گرفتار : كردم  عرض)السالمعليه(حضرت صادق ه ب: يونس بن عمار گويد  2

ام كه نام مرا فاش كرده و مرا شهره مردم   شده-  از قريش از آل محرز- اى همسايه
اين رافضى  «:گويدشوم ميازكنارش رد ميهر گاه ) كه همه مرا بشناسند(ته ساخ

  : من فرموده  حضرت ب»ها را بنزد جعفر بن محمد ميبرد؟است و مال
سجده روى در سجده آخر از دو ركعت اول، ه او نفرين كن آنگاه كه به در نماز شب ب

هم إِنَّ ُفلَانَ بنَ ُفلَانٍ َقد اللَّ«: پس خداى عز و جل را حمد كن و تمجيد نما و بگو
َشهرَنِي و َنوه بِي و غَاَظنِي و عرَضَِني ِلْلمكَارِهِ اللَّهم اْضرِبه بِسهمٍ عاِجلٍ تَْشَغْله ِبهِ عنِّي 

ةَ الساعالس با ري لْ ذَِلكجع و أََثرَه اقَْطع و لَهأَج َقرِّب و مةَاللَّهبار خدايا فالن پسر . اع
فالن مرا شهره مردم كرده، و نام مرا فاش كرده و مرا بخشم آورده و در معرض 

بار خدايا  خطرها قرار داده بار خدايا او را با تير شتابانى بزن كه او را از من باز دارى،
مرگش را نزديك كن و اثرش را از ميان بردار، و پروردگارا در آن شتاب كن، الساعة، 

  » .الساعة
كوفه آمديم شبانه وارد شديم، و از خانواده خود از حال ه همين كه ب: گويديونس مي

 و هنوز »مريض و بيمار است«:  گفتند»فالنى چه كرد؟«: آن مرد پرسيدم و گفتم
» !ردم«: اش بلند شد و گفتند پايان نرسانده بودم كه صداى شيون از خانهه سخنم را ب

  )512/2: كافي(
داد شكايت نمود؛ اش كه او را آزار مياز همسايه )السالمعليه(كسي نزد امام حسن 

زِيزاً ذَلَّْلت إِذَا صلَّيت الْمْغرِب َفصلِّ رْكعتَينِ فَُقلْ يا شَدِيد الِْمحالِ يا ع: حضرت فرمود
ا شِْئتاْكفِِني َشرَّ ُفَلانٍ ِبم ا َخلَْقتم ِميعج زماني كه نماز مغرب را خواندي، دو . ِبِعزَّتِك

اي كسي داراي مكر شديدي هستي، اي :) بعد از نماز بگو(ركعت نماز بخوان و 
شر فالني را آنطور كه خودت ! عزيزي كه همه مخلوقاتت ذليل عزت تو هستند

 به نقل از كتاب المجتبي از سيد 260/5:  مستدرك! (داني از من باز دارمي) صالح(
 )بن طاوس

اي داريم كه نسبت به همسايه«: گويد مي)السالمعليه(ابوصباح كناني به امام صادق   3
 حضرت »دهيد؟كند، اجازه قتل او را مي بدگويي مي)لسالمعليه ا(اميرالمومنين 

به خدا قسم اگر اجازه دهيد در « :گفتم»  اهل اين كار هستي ؟آيا تو«: فرمودند 
 حضرت ».كشم  مينشينم؛ هنگامي كه به دام افتاد، با شمشير او راكمين او مي

  : فرموند
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  حق همسايه

  اهميت حقوق همسايه

بدرفتارى يا با او  زيانى برسد، و  نبايد به او!همسايه مثل خود انسان است
 بدرستي حق همسايگي اش را، بشناسند و به آن  دارد، اگر انسان دوست1.شود

   2.پايبند باشند، بداند كه ديگران نيز از او اين توقع را دارند
همسايه، بعد از خانواده و خويشان، در رتبه بعدي اهميت از نظر حقوق 

كند تا بتواند خانواده و ان تالش مادي مي لذا همانطور كه انس1.قرار دارد

                                                                                                               
است و رسول خدا صلي اهللا عليه و آله از فتك نهي » فتك«اي ابو صباح ، اين كار «

قَد . (و مانع فتك است) ل محدود كنندهعام(اي ابو صباح ، قطعاً اسالم قيد . فرمودند
الَْفتْك دقَي َلاماحِ إِنَّ الْإِسبا الصا أَبنِ الْفَتْكِ يولُ اللَّهِ عسى رَنه( «  

در . به سوي كوفه رفته و در مسجد مشغول نماز صبح شدم: دهدابوصباح ادامه مي
اي كه باد كرده بود، در ردهجعد بن عبداهللا مانند م: گفتاي مياين حال گوينده
در اين حال گوشتش . سپس گروهي رفتند و او را حمل كردند. شد رختخوابش پيدا

در اين . از اين رو، جسد او را بر روي پوستي حمل كردند. شد مياز استخوانش جدا
 )375/7: كافي (.نمودمسپس او را دفن . شرايط ديدم كه زير جسد سياه بود

1 ارَلا آثِمٍ إِنَّ اْلج َضارٍّ ورُ مهمسايه : )السالمعليه(امام صادق ) 292/5: كافي. (َكالنَّْفسِ غَي
   .او رسد و نه گناهكار شوده مانند خود انسان است كه نه زيان ب

2ارج رِفعأَنْ ي لُ مِْنكُمِيي الرَّجَتحسا يأَ م ونَ ِلأَْنفُِسكُما ُتحِبوا ِللنَّاسِ مَلا  أَحِب و قَّهح ه
براى مردم چيزى را دوست : )السالمعليه(امام صادق ) 635/2: كافي. (يعرِف حقَّ جارِهِ

اش حق او  داريد كه براى خودتان دوست داريد، آيا شرم نكند يكى از شما كه همسايه
  . اش را نشناسد را بشناسد ولى او حق همسايه
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هاي ه دارد همچنين بايد رفاه همسايگانش، در فعاليتخويشانش را در رفاه نگ
 در بعضي متون حديثي رتبه همسايه را تا حد 2.اش مد نظرش باشداقتصادي

كردند بزودي خويشان باال آمده آنقدر كه پيامبر اسالم وديگر اصحاب گمان مي
  و در بعضي ديگر از احاديث از رتبه3ردن آنها نيز خواهد آمدحكم ارث ب

 رسيده 4ترين كسان نزد انسان يعني مادرخويشان نيز باز باالتر آمده و به نزديك
اش را مادر خود و مؤمن بايد همسايه: اي كه توصيه شده استبگونه. است

 و بويژه اگر  خصوصا اگر همسايه انسان مسلمان باشد5.خودش را فرزند او بداند
گي، مسلماني و خويشاوندي م باشد كه جمعا داراي سه حق همسايخويشاوند ه
  6.خواهد بود

                                                                                                               
رَصٍ أَو دنَاِنيرُ أَو دراِهم يملُِكها الْإِْنسانُ و هو يرِيد أَنْ  خَمس تَمرَاتٍ أَو خَمس ُق1

يمضِيها َفأَْفَضُلها ما أَْنفََقه الْإِنْسانُ علَى والِديهِ ثُم الثَّانِيةُ علَى نَفِْسهِ و عِياِلهِ ُثم الثَّالَِثةُ 
ِتهِ اْلفَُقرَاءِ ثُملَى َقرَابع وه بِيلِ اللَّهِ وةُ ِفي ساْلخَامِس لَى جِيرَاِنهِ اْلفَُقرَاءِ ثُمةُ عالرَّاِبع 

اگر انسان چند دانه خرما يا پنج : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا  )350: تحف. (أَخَسها أَجراً
است كه قرص نان، يا دينار، يا درهم بدست آورد و خواست انفاق كند از همه بهتر آن 

اش كند، سپس آنچه به خويشان  به پدر و مادرش دهد، بعد آنچه مصرف خود و عائله
اجرتر  و برادران مؤمن دهد، و رتبه چهارم همسايگان فقيرند و پنجم كه از همه كم

   .) كارهاى عام المنفعهمثل(» در راه خدا«است 
2 م قَ فِي[نْ َطَلبالرِّز  [َفافاً عِتعا اسْنيلَى الدطُّفاً عَتع ِلهِ ولَى أَهسِيعاً عَتو نِ النَّاسِ و

امام ) 78/5: كاقي. (جارِهِ َلقِي اللَّه عزَّ و جلَّ يوم اْلقِيامةِ و وجهه مِْثلُ اْلقَمرِ لَيَلةَ اْلبدرِ
دن خانواده خود، و نيازى از مردم، و در رفاه قرار دا  هر كس كه براى بى:)السالمعليه(باقر 

بپردازد، روز قيامت در ) و امكانات زندگى(نيكى كردن به همسايه، به كسب روزى 
  . كند كه صورتى همچون ماه شب چهاردهم دارد حالى خداى بزرگ را مالقات مى

 يوصِي ِبهِم حتَّى ظََننَّا اللَّه اللَّه فِي جِيرَانِكُم فَإِنَّ النَِّبي أَوصى ِبهِم و ما زالَ رسولُ اللَّهِ 3
مُثهرويس درباره همسايگانتان از خدا بترسيد :)السالمعليه(امام علي ) 47: نهج، نامه. (أَنَّه !

پيامبر خدا پيوسته به آنها . زيرا پيامبر به آنها سفارش نموه است! از خدا بترسيد
 ! بزودي ارث هم خواهند بردنمود تا جايي كه ما گمان نموديم كه آنها سفارش مي

به  :)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 119/2: ورام. (برَاألْق َفبرَ األْقم ُث أباكم ُثكم أُرَِّب 4
مادرت نيكي كن سپس به پدرت نيكي كن، آنگاه به هركس كه نزديكتر و نزديكتر 

 !است
 به نقل از 419/8: مستدرك. (أُمهاتِ عَلى اْلأَولَادِ حرْمةُ اْلجارِ عَلى اْلجارِ َكحرْمةِ اْل5

احترام و حرمت همسايه بر : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) كتاب االخالق ابوالقاسم كوفي
   .همسايه مانند حرمت مادران بر فرزندان است

إِسَلامِ و حقُّ اْلِجوارِ و حقُّ الَْقرَابةِ و  اْلجِيرَانُ َثلَاَثةٌ فَمِْنهم منْ َله َثلَاَثةُ حُقوقٍ حقُّ اْل6
مِْنهم منْ َله حقَّانِ حقُّ الْإِسلَامِ و حقُّ اْلجِوارِ و مِْنهم منْ َله حقٌّ واحِد الَْكاِفرُ َله حقُّ 

برخى از آنان : د همسايگان سه نوعن:)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 389/2: روضة. (اْلِجوارِ
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 1توانند بخوبي پايبند باشندتنها معدود افرادي به حقوق همسايگي مي
ولي باالخره بايد انسان همه تالشش را مبذول دارد تا بتواند از محكمه الهي، 

 و 2.پرسد سر بلند بيرون بيايدحقوق همسايه ميزماني كه خداوند از او درباره 
   3.مقامي عظيم نزد او بيابد

دانيم و دانيم و باالتر اين كه شيعه ميما خود را مسلمان مي! عزيزان
كنيم، بايد بدانيم بدون برخورد نيكو با خودمان را منسوب به ائمه بزرگوار مي

 اگر در كنار رعايت 4.شيمهمسايه، امكان ندارد در اين ادعاهاي خود صادق با
ديگر امور، به نيكي به همسايه نيز درست بيانديشيم، يقينا مبلغي كامل براي 

مبلغي كه نه با گفتارش كه با عملش، . ايمشده )السالممعليه(مكتب اهل البيت 
  5.موجب جلوه نمودن مكتب جعفري در انديشه و احساس ديگران شده است

                                                                                                               
برخى از آنان دو حق . سه حق دارند، حق اسالم و حق همسايگى و حق نزديك بودن

و برخى يك حق ) در مورد همسايگان دورتر. (دارند، حق اسالم و حق همسايگى
   .دارند و آن همسايه كافر است كه فقط حق همسايگى براى او محفوظ است

 به نقل از كتاب 427/8: مستدرك. ( َقلِيلٌ مِمنْ رحِمه اللَّه َلم يؤَد حقَّ اْلجارِ إِلَّا1
كند حق همسايه را مگر ادا نمي: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) االخالق ابوالقاسم كوفي

   !كمي از كساني كه خداوند آنان را مورد رحمت قرار داده است
امام رضا ) 399: فقه. (لَّه َتعاَلى يسأَلُك عنِ اْلجارِ أَحِسنْ مجاورةَ منْ جاورك َفإِنَّ ال2
زيرا خداوند تعالي از تو درباره ! با آنكه همسايه هستي، نيكو همسايگي كن: )السالمعليه(

  .همسايه سؤال خواهد كرد
3  عِنْد مهظَمَلها أَع َقضاء مهأَشَد قُوقِ إِْخواِنهِ والنَّاسِ ِبح رَف325: تفسير. (اللَّهِ َشأْناًأَع (

ترين آنها نسبت به  آشناترين مردم به حقوق إخوان، و سختگير: )السالمعليه(امام عسكري 
  .اداي اين حقوق، بزرگترين جايگاه را نزد خداوند دارند

4هراونْ جةَ مراوجِسنْ محي نْ لَممِنَّا م سلَي وا أَنَّهلَمامام صادق ) 129/12:  وسائل(.  اع
 !اش به نيكويي برخورد نكندبدانيد كه از ما نيست كسي كه با همسايه: )السالمعليه(
5 نِ اْلُخُلقِ وسح اَنةِ واءِ اْلأَمأَد دِيثِ وقِ اْلحصِد ادِ وِتهاِلاج عِ وراْلو ى اللَّهِ وِبتَْقو كلَيع 

. ةً إَِلى أَنْفُِسُكم ِبغَيرِ أَْلسِنَِتُكم و ُكوُنوا زيناً و َلا تَُكوُنوا شَيناحسنِ اْلِجوارِ و ُكوُنوا دعا
بر :  به يكي از اصحابشان به نام ابو اسامه فرمودند)السالمعليه(امام صادق ) 77/1: كافي(
ى و حفظ امانت و خوش خلقى و يورع و پرهيزگارى و كوشش و راستگوه  باد بتو

ارى و مردم را با عمل خود نه با زبان تنها بخود جلب نموده و دعوت د خوش همسايه
  .كنيد و شما زينت بخش اجتماع و شيعيان و ما باشيد و موجب ننگ و عار نباشيد

 * وَنهاوِرنْ ُتجم ارِجو و وَنهاحِبنْ ُتصةَ مبحسُِنوا صأَح و اتَُّقوا اللَّه ...ا َنأْمُلوا بِمماع و رُُكم
  به بعضي از شيعيانشان  )السالمعليه(امام صادق ) 61/1: دعائم. (ِبهِ تَُكوُنوا لَنَا شِيعةً

تقواي الهي را داشته باشد و همدم نيكويي براي آناني كه با آنها : فرمودندمي
كنيد باشيد و همچنين همسايه خوبي براي همسايگانتان باشيد و به مصاحبت مي
 .كنيم، عمل كنيد تا از شيعيان ما باشيدمر ميآنچه ما به آن ا
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ر رشد نموده است كه به نفس فرمان براند و او اگر عقل در ما آنقد! عزيزان
ها ترغيب نمايد، بايد روابط سرد موجود بين ها دور نموده و بر خوبيرا از زشتي

  1.خود و همسايگانمان را تبديل به گرمي و صميميت كنيم
زند و لذا بايد ها را پس ميها است و خوبياصوال نفس انساني مايل به بدي

 ولي با اين وجود خداوند بعضي از صفات 2او تحميل نمودصفات ارزشي را بر 
 و از آنها خواسته است كه هم، اين 3ها نهادينه نموده استنيكو را در انسان

                                                 
 هم أُوُلو اْلأَْخلَاقِ : َقالَ»يا رسولَ اللَّهِ و منْ أُوُلو النُّهى« : قِيلَ. إِنَّ خِيارُكم أُوُلو النُّهى1

هةُ بِاْلأُمرَرالْب امِ وحَلةُ اْلأَرص لَامِ الرَّزِيَنةِ واْلأَح َنةِ وساهِدِينَ ِلْلفَُقرَاءِ اْلحَتعالْم اءِ وبĤاْل اتِ و
يا رسول : بهترين شما خردمندانند، عرض شد) 240/2: كافي. (و اْلجِيرَانِ و اْليتَامى

دارندگان اخالق نيكو و بردبارى متين و صله ارحام و : اللَّه؛ خردمندان كيانند؟ فرمود
الپرسان از فقرا و همسايگان و يتيمان، و مادران و پدران و احوه نيكوكاران نسبت ب

 .آنها كه طعام خورانند
  امام علي ) 317: غرر. (أَْكرِه نَْفسك علَى الَْفضَاِئلِ َفإِنَّ الرَّذَاِئلَ أَْنت مطْبوع علَيها 2
  !ها در تو سرشته شده استزيرا رذيلت! ها كننفست را واردار بر فضيلت: )السالمعليه(

ْفس مجبوَلةٌ عَلى سوءِ اْلأَدبِ و اْلعبد مأْمور بِملَازمةِ حسنِ اْلأَدبِ و النَّْفس َتجرِي النَّ* 
بِطَبِعها فِي ميدانِ الْمَخالََفةِ و اْلعبد يجهد ِبرَدها عنْ سوءِ اْلمطَالَبةِ َفمتَى أَْطَلقَ عِنَاَنها 

ك فِي فَسادِها و منْ أَعانَ َنْفسه فِي هوى َنفِْسهِ َفَقد أَْشرَك نَفْسه فِي قَْتلِ َفهو َشرِي
  رفتار ناپسند است، ولىه  تمايل نفس اماره ب:)السالمعليه( امام علي )247: مشكاة(نَفِْسهِ 

طبع خود در راه بدى و مخالفت ه نفس آدمى ب. حسن رفتار استه انسان موظف ب
هاى نادرست دارد و انسان شايسته كسى است كه مجاهده كند و خواهشقدم برمي

زمانى كه آدمى عنان نفس سركش را از دست . نفس خويش را مردود و مطرود سازد
 تمنّياتش آزاد گذارد او خود شريك تباهى و فساد خويشتن يبدهد و آن را در ارضا

ارى و كمك نمايد خودش شريك است، و اگر نفس خود را در تمّنيات نادرستش ي
 .نفس خود در كشتن خويشتن شده است

الْمكَارِم عْشرٌ فَإِنِ استََطعت أَنْ تَُكونَ ِفيك َفْلتَُكنْ فَإِنَّها تَُكونُ ِفي الرَّجلِ و َلا تَُكونُ  3
 اْلعبدِ و َلا تَُكونُ فِي اْلحرِّ قِيلَ ِفي ولَدِهِ و تَكُونُ فِي اْلوَلدِ و لَا تَُكونُ فِي أَبِيهِ و تَُكونُ فِي

و  و ما هنَّ َقالَ صِدقُ الْبأْسِ و صِدقُ اللِّسانِ و أَداء اْلأَماَنةِ و ِصَلةُ الرَّحِمِ و إِْقرَاء الضَّيفِ
و التَّذَمم ِللصاِحبِ و رأْسهنَّ إِْطعام الساِئلِ و الْمكَاَفأَةُ علَى الصنَاِئعِ و التَّذَمم ِلْلجارِ 

وانى آنها را ت مكارم ده چيز است، اگر مي:)السالمعليه(امام صادق ) 56/2: كافي. (اْلحياء
داشته باش، زيرا گاهى شخصى آنها را دارد و فرزندش ندارد و گاهى در فرزند هست 

آنها چه : عرض شدو در پدرش نيست، و گاهى در برده هست و در آزاد نيست، 
 يو راستى زبان و ادا) دست مردم است  از آنچه(نوميدى حقيقى : هستند؟ فرمود

و ) كسى كه از او غذا طلبد(صله رحم و پذيرائى از مهمان و غذا دادن بسائل  امانت و
افضل ( همه مكارم هاى و مراعات حق همسايه و مراعات حق رفيق و سرِّ جبران نيكى

زيرا كسى كه در برابر خالق و مخلوق شرم داشته (حيا و شرم است ) و عاليتر از همه
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. صفات را رشد دهند و هم، ديگر صفات نيكويي را كه ندارند كسب كنند
خواهد هم با دهد و از او مي ميايدرست مثل پدري كه به فرزندش سرمايه

حال اگر . اش را رشد دهدچرخاندن و هم سرمايهاش را بسرمايه زندگياين 
شما داراي شخصيتي خدادادي هستيد كه براساس آن با همسايگانتان به گرمي 

تالش كنيد تا به اين خصوصيتِ ارزشمند، ! كنيد، زهي سعادتبرخورد مي
وسعت، عمق و خلوص بدهيد و اما اگر داراي اين خصوصيت نيستيد، سعي 

  . كنيد تا آن را بيابيد
در اين نوشتار روي سخن بيشتر به آنهايي است كه بايد خصوصيت 

اي جز رياضت و انجام را كسب كنند و در اين راه چاره» همسايه داري«
 ارزشي ، انسانيي البته صفات كسب شده1.دارندرا كارهايي برخالف طبعشان 

ها به وديعه گذاشته در انسانباالتر از صفاتي دارند كه خداوند بطور ژنتيكي 
  .است

گويد غفلت نكنيد و بدانيد به آنچه دين از حقوق همسايگان مي! مؤمنين
هرچه دين اسالم در نظرتان بزرگ جلوه كند، احترام شما به حقوق ديگران نيز 

 و 3هاي مسلماني خوب همسايه داري نمودن، از نشانه2.از بيشتر خواهد شد

                                                                                                               
دهد و همان خصلت حيا بر تمام اين مكارم داعى و باشد، همه اين مكارم را انجام مي

 ).شود باعث مى
1 أَنْ ي َشكأَو مٍ إِلَّا وبَِقو هنْ َتشَبَقلَّ م فَإِنَّه لَّمِليماً فََتحتَُكنْ ح إِنْ َلم م؛ نهج(ُكونَ مِْنه

 چه كم .اگر بردبار نيستى خود را به بردبارى وادار: )السالمعليه( امام علي )207: حكمت
 . است كسى كه خود را همانند مردمى كند و از جمله آنان نشود

: مشكاة( .ْخواِنهِمنْ عظَّم دينَ اللَّهِ عظَّم حقَّ إِْخواِنه و منِ اسَتَخف بِديِنهِ اسَتَخف بِإِ 2
شمارد  هر كس دين خداوند را بزرگ بشمارد، حق برادران ايمانيش را عظيم مي) 186

  .شمارد و هر كس دينش را سبك بشمارد، حقوق برادران دينيش را سبك مي
 به: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا  )18/1: قلوب. ( أَحِسنْ ِجوار منْ جاورك َتُكنْ مسلِما3ً

 !ات نيكي كن كه تا مسلمان باشيهمسايه
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هترين كسان نزد خداوند، بهترين آنها با همسايگانش ب« زيرا 1.دينداري است
  2».هستند
 را 4 و نشاط3، بركتتضييق حقوق همسايگانن آخر اين كه با توبه از سخ

 پيدا كنيم تا 6 درازي و عمرهاي5هايي آبادبه زندگي خود برگردانيم و خانه
  .سعادت دنيا و آخرت را از آن خود سازيم

                                                 
 إِنَّ ِلأَهلِ الدينِ علَاماتٍ يعرَُفونَ ِبها صِدقَ اْلحدِيثِ و أَداء اْلأَماَنةِ و وفَاء اْلعهدِ و ِصَلةَ 1

 قَالَ و اءِ أَوةِ ِللنِّساَقعوِقلَّةَ الْم َفاءِ وةَ الضُّعمحر امِ وحذْلَ اْلأَرب اءِ واتَاةِ ِللنِّسوِقلَّةَ الْم
ى يها اهل دين نشانه: )السالمعليه(امام علي  )190/15: وسائل(. الْمعرُوفِ و حسنَ اْلِجوارِ

  صله،عهده  بي وفا،شوند، راست گفتارى، امانت دارىدارند كه بدان شناخته مي
خلقى، خوش برخوردى،  روف، خوش كم آميختن با زنان، بذل مع،م، رحم بر ناتوانرِح

 .پيروى
 به نقل كتاب االخالق 419/18: مستدرك(.  خَيرُ اْلجِيرَانِ عِْند اللَّهِ خَيرُهم ِلجارِه2ِ

بهترين همسايه نزد خداوند بهترين آنها با : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) ابوالقاسم كوفي
 .باشدهمسايگان مي

 خوب همسايه :)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 666/2: كافي. ( يزِيد ِفي الرِّزقحسنُ اْلِجوارِ  3
 . كند ميداري نمودن، رزق را زياد

: )السالمعليه(امام عسكري ) 226: تحف. ( السرُور موافََقةُ الْإِْخوانِ و ِحفْظُ اْلجِيرَان4ِ
  .همسايگان است) حرمت(د شادماني به همراهي نمودن با برادران و حفظ نمو

  پيامبر خدا ) 667/2: كافي. (حسنُ اْلِجوارِ يعمرُ الديار و يزِيد ِفي اْلأَعمار 5
اي را آباد نموده و عمرها را افزايش خوب همسايه داري نمودن، منطقه :)وآلهعليهاهللاصلي(

 . دهدمي
سِ عمراً َفلْيبرَّ والِديهِ و لْيِصلْ رحِمه و لْيحِسنْ إِلَى  منْ أَحب أَنْ يُكونَ أَْطولَ النَّا6

هر كس دوست )  به نقل از كتاب لب االلباب قطب راوندي175/15: مستدرك. (جارِهِ
دارد از ديگر مردم بيشتر عمر كند، بايد به والدينش نيكي كند و ارتباطش را با 

   .حسان نمايداش اخويشانش حفظ كند و به همسايه
احَتَضرَ رجلٌ بار ِفي ِجوارِهِ رجلٌ عاقٌّ قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ لِملَكِ الْموتِ يا ملَك الْموتِ * 

ارذَا الْبا إِلَى هْلهوَنةً َقالَ حاقِّ قَالَ َثلَاُثونَ سلِ اْلعِمنْ أَج قِيب پيامبر ) 191: مهج. (كَم
 رسيده بود و در همسايگى احتضار و مرگمرد نيكوكارى به حالت : )وآلهعليهاهللاصلي(خدا 

اى ملك الموت از عمر آن شخص «: به ملك الموت فرمود خداوند .او مرد فاسقى بود
اين سى «: فرمودخداوند  »سى سال «: گفتعزرائيل »فاسق چه باقى مانده است؟

  »!سال را براى آن شخص نيكوكار بگردان
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  مصاديق حقوق همسايه

  :اند عبارت استنچه احاديث به اين حقوق صراحت داشتهآ

  1 تكريم:حق اول
 زيرا كه 2.تكريم همسايه از اهميتي بيش از تكريم ديگران برخوردار است

اگر اين روابط در اين كانون . دهدهمسايه كانون اصلي جامعه را تشكيل مي
  . دپذيربدرستي شكل گرفته باشد ديگر روابط انساني نيز سامان مي

. تكريم همسايه و برخورد كريمانه با او، نقطه مركزي حقوق همسايه است
 سرچشمهبه صورتي كه همه آنچه بايد درباره همسايه انجام داد، از اين تكريم 

مهم ترين خصوصيت كريم اين است كه هيچ گاه . گرددگرفته و به آن باز مي
 كارهاي خوب، 3.هددكار نيكي را در پاسخ به كار نيك ديگران انجام نمي

يابد حتي از طرف مقابل، شود، و همچنان ادامه ميهميشه از طرف او شروع مي
  : گويدهيچ وقت نمي. بدرستي استقبال نشود

  كنم؛ چون جواب سالمم را نداد، سالم نمي
  كنم؛ ام دعوتش نمياش دعوت نكرد، به ميهمانيچون من را براي ميهماني

                                                 
  2فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث سه 1
: مستدرك(.   منْ كَانَ يؤَِمنُ بِاللَّهِ و الْيومِ اْلĤِخرِ َفْليْكرِم جاره َفوقَ ما يْكرِم ِبهِ غَيرَه2

هر كس : )وآلهعليهاهللاصلي( پيامبر خدا  ) به نقل از كتاب االخالق ابوالقاسم كوفي426/8
 .اش را بيشتر از ديگران تكريم نمايديمان به خداوند و روز آخرت دارد بايد همسايها
كريم كسي است كه ): السالمعليه(امام علي ) 384: غرر. (الَكريم منْ بدأَ بِإِحساِنهِ 3

 .شروع به احسان نمايد
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  بخشم؛ نبخشيد، من هم او را در اين قضيه نميچون در فالن قضيه من را 
چون مجالس پرسر و صدايي هميشه دارد، االن هم كه من مجلس دارم، 

  كنم؛ هيچ مالحظه سر و صداي آن را نمي
  گذارد، من هم همين كار را هايش را درب خانه ما ميچون غالبا زباله

  كنم؛ مي
» يااهللا«د؛ من هم بدون آياش ميچون بدون خبر دادن به پشت بام خانه

  آيم؛ ام ميبه پشت خانه
اش افتاده بود، پس نداد و يا آن را پاره نمود و ام كه بخانهچون توب بچه

  كنم؛ ام افتاده است سرش تالفي مياش بخانهپس داد، اينبار هم كه توپ بچه
هايش جلوي درب ها كه ميهمان دارند، ماشين ميهمانچون بعضي وقت

من پارك شده بود و وقتي تذكر دادم، ثمري نداد، االن هم كه به من پاركينگ 
  كنم؛ دهند، توجهي نميتذكر مي

كنند، گويند خيلي شلوغ ميدهند، و ميشان راه نمييام را بخانهچون بچه
  !دهم باالخره او هم ممكن است شلوغ كندام راه نميشان را بخانهيمن هم بچه

اي اين هاي منزل ما بزنند، به بهانهبه گلدانچون قبول نكردند كه سري 
كه شايد ما هم رفتيم مسافرت، امسال كه آنها قصد مسافرت دارند، از قبول 

  !روم ميهايشان طفرهوليت گلدانئمس
  ...چون اين چنين كردند من هم آن چنان كنم و 
  !چون آنچنان نكردند من هم اين چنين نكنم

 براي نيكي كردن به ديگران كاري 1.دهدكريم، جواب بدي را با خوبي مي
 آنهم براي رضاي خداوند نه براي اين كه 2!داند نداردبه آنچه از طرف مقابل مي

طرف مقابلش را سر انصاف بياورد، شايد او هيچ وقت نخواهد سر انصاف بيايد، 

                                                 
قاً َفلْيوقِد نارينِ ثُم لْينُْظرْ هل يا بنَي َكذِب منْ قال إنَّ الشرَّ يطِْفئُ الشرَّ فإنْ كان صاد 1

 النار ْطِفئُ الماءطِْفئُ الخيرُ الشرَّ كما يْطفِئُ إحداهما األخرى و إنما يام(ي1 /38: ور (
كند بدي را  گويد كسي كه فكر مي دروغ مي! فرزندم): السالمعليه(حضرت لقمان 

و آتش روشن كند و بعد منتظر گويد د توان با بدي خاموش كرد، اگر راست مي مي
خوبي است كه بدي را ! كند ها ديگري را خاموش مي   بماند ببيند آيا يكي از آن

 .كند كند آنگونه كه آب آتش را خاموش مي خاموش مي
2  َلمعا ياخالقِ الكريمِ كَْثرَةُ َتغاُفِله عم السالمعليه(امام علي ) 452: غرر(أشرَف :(

داند  اخالقي كريم اين است كه خود را نسبت به آنچه ميترين خصوصيت  شاخص
 .زند زياد به بي خبري مي
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اينقدر كه با ما ! مگر خداوند هميشه كريم نيست؟. چرا من هميشه كريم نباشم
  1!!ايممش برخورد نموده است، آيا ما سر انصاف آمدهبا كر

  ترك آزار) أ
البته ترك . بارزترين مصداق تكريم يك فرد، ترك آزار نسبت به اوست

 ولي شرط الزم براي هرگونه ؛ ديگري نيستآزار، باالترين مصداق براي تكريمِ
 گاو نه من«چه بسيارند آنهايي كه مانند . لطف و احسان به ديگري هست

دهند ولي با يك كارهاي خوب زيادي در حق كسي انجام مي: مانندمي» شيرده
  !برنداند از بين مي او گذاشتهبر همه تأثيري كه ،آزار او

توان ميزان فساد يك جامعه را ارزيابي هايي كه با آن مييكي از مالك
ا يكي لذ. دارندها نسبت به يكديگر روا مينمود، مقدار آزاري است كه همسايه

 العباس، بنينين فساد در حكومت چ و هم2هاي نزديك شدن قيامتهاز نشان
و در اين بين اگر خيري هم به همسايه  .اذيت و آزار همسايه شمرده شده است

  3!رسد بخاطر بستن دهان اوستمي
  : زيرا. 1 آزار همسايه، زشتي منحصر بفردي دارد4گزندگي و نيشِ

                                                 
 صورةٍ ما   فىِ أَى، الَّذِى َخَلقَك فَسوئك َفعدلَك،  يأَيهَا الْانسانُ ما َغرَّك ِبرَبك الَْكرِيم1ِ

ككَّبر برابر پروردگار كريمت مغرور چه چيز تو را در ! اى انسان) 6 – 8: انفطار. (شَاء
همان خدايى كه تو را آفريد و سامان داد و منّظم ساخت، و در هر ! ساخته است؟

 . صورتى كه خواست تو را تركيب نمود
  پيامبر خدا ) 140: جامع (جفَا جاره و قََطع رحِمه) من اشراط الساعه (2
كند و با اش را جفا ميبه همسايه): است كههاي قيامت اين از نشانه( :)وآلهعليهاهللاصلي(

  .خويشانش قطع ارتباط
3 اِنعم َله سَلي و هارؤْذِي جي اراْلج تأَياِنهِ...  رفاً ِمنْ ِلسَخو اراْلج ْكرِمي اراْلج تأَير .
 بدون اينكه اش رابيني كه همسايههمسايه را مي: )السالمعليه(  امام صادق)38/8: كافي(

- بيني كه همسايهرا مي) ديگر(اي و همسايه !كندمانعي سر راهشان باشد، اذيت مي
  !ترسدكند بخاطر اين كه از زبانش مياش را تكريم مي

ِهم ِمنْ ِشرَارِ النَّاسِ منْ َلا يأْمنُ جاره بوائَِقه و ِشرَار أُمِتي الَّذِينَ يْكرَمونَ مَخاَفةَ َشرِّ* 
 به نقل از كتاب غايات 77/12: مستدرك. (أَلَا منْ أَْكرَمه النَّاس اتِّقَاء َشرِّهِ َفلَيس مِنِّي

از بدترين مردم كسي است كه  :)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) از جعفر بن احمد قمي
سي اش ستمهاي او ايمن نيست و بدترين امت من آناني هستند كه بخاطر ترهمسايه

كسي كه مردم او را ! آگاه باشيد. كه مردم از آنها دارند مورد تكريم ديگران هستند
 !كنند، از من نيستبخاطر ايمن شدن از شرش تكريم مي

4ج ارْل َكوءِ السبارِ هشِع أْف واِه َنىدر مثل است كه) 121/16:  نهج  شرح(. ش :
  !همسايه بد سگ هار و افعي گزنده است



      33حقوق شهروندي 

   2سان به شدت در تضاد است؛اوال با كرامت و بزرگواري ان •
   3ثانيا مصداق بارز ستم است؛ •
 خارج 5 و تشيع4ثالثا مقدار كمي از آن نيز فرد را از اسالم •
  . كندمي

دهد، حق همراهي با ديگر مسلمانِ ظاهري كه همسايه خويش را آزار مي
   7. و يا حضور در دادگاه براي شهادت را نيز ندارد6مسلمين براي جهاد

                                                                                                               
1ار ملَى اْلجةَ عواْلقَس ِضَلةِ وعةِ الْمالنَّائِب ةَ عِْندبĤالَْك الظََّفرِ و اْلأََشرَ عِْند حفقيه(. ا أَْقب :

چقدر زشت است بدمستي نمودن بعد از پيروزي و : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 388/4
 !هبي تابي نمودن هنگام مشكل پيچيده و بي رحمي بر همساي

بزرگواري «: كنندسؤال مي )السالمعليه(از فرزندشان امام مجتبي  )السالمعليه(امام علي  2
الذَّب عنِ اْلجارِ و الصبرُ ِفي الْمواِطنِ و اْلإِقْدام عِْند «: دهندايشان پاسخ مي» چيست؟
هاي جنگ و همسايه و صبر نمودن در صحنه) آزار(بازداشتن خود از . الَْكرِيهةِ

 )225: تحف! (جنگ) ميدان(جنگيدن در 
و ]  اْلأَْقرَانِ[علَامةُ اْلجاِئرِ َفأَربعةٌ ِعصيانُ الرَّحمنِ و أَذَى اْلجِيرَانِ و بْغض الُْقرْآنِ ) أما( 3

 :استچهار چيز گر ستمعالمت : )السالمعليه(امام علي ) 22: تحف. (الُْقرْب إِلَى الطُّغْيانِ
 . آزارى، بغض نسبت به نزديكان و تمايل به سركشى و طغيان نافرمانى خدا، همسايه

 به نقل از كتاب لب االباب 422/8: مستدرك(.  منْ آذَى جاره بِقَُتارِ ِقدرِهِ َفَليس ِمنَّا4
  كسي كه به اندازه بوي غذايي : )وآلهعليهاهللاصلي( پيامبر خدا) قطب راوندي

 .اش را بيازارد از ما نيستهمسايه
 فالن شخص به ناموس !يا رسول اللَّه« :عرض كردخدا  مردى خدمت رسول 5

 ندارد و ييكند، و اگر چنانچه حرام و گناهى برايش پيش بيايد ابا اش نگاه مى همسايه
اين مرد را نزد «: از اين سخن برآشفت و گفتحضرت » .شود مرتكب اعمال زشت مى

باشد و با شما و  يا رسول اللَّه او از شيعيان شما مى«: د ديگرى گفت مر»!من بياوريد
إِنَّ شِيعتََنا «: فرمودحضرت » .جويد على دوست است و از دشمنان شما هم بيزارى مى

يد او از شيعيان ما هست زيرا اين سخن دروغ ي نگو.منْ شَيعنَا و تَِبعنَا ِفي أَعماِلنَا
سانى هستند كه از ما پيروى كنند و از اعمال ما تبعيت باشد، شيعيان ما ك مى

كنيد از شيعيان  اين شخصى كه شما تعريف مى« :بعد حضرت اضافه نمودند» .نمايند
  )307: تفسير(» .ما نيست

 *ائَِقهوب هارنْ جأْمي نْ لَمِمنَّا م ساز ما : )السالمعليه(امام رضا ) 128/12: وسائل. (لَي
 !اش از ستم او ايمن نباشدي كه همسايهنيست كس

6هارلٌ آذَى ججَنا ربحصپيامبر خدا هنگام حركت براي جنگ ) 214: مشكاة. ( َلا ي
  !آزارداش را ميبا ما همراه نباشد كسي كه همسايه: تبوك فرمودند

) در محكمه،: ()السالمعليه(قر امام با) 512/2: دعائم (...منْ آذَى جِيرَاَنه...  َلا يجوز َشهادةُ 7
 .شودآزارد، قبول نمياش را ميشهادت كسي كه همسايه
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 به تهديدهاي خداوند داشته باشد و باور كند آخرتي هست كه اگر ايمان
 و 1.داردبه اعمال او رسيدگي خواهد شد، يقينا دست از آزار همسايه خود بر مي

هاي خداوند  جلوي دورتر شدنش را از رحمت، 2، در پناه خداوندبه اين وسيله
 و 6 و تقوا5 و ايمان4بخشداش روح و طراوت مي و به اعمال عبادي3.گيردمي

  .نمايدرا درخود تقويت مي 1هاي بلند اخالقيو در نهايت ارزش 7انسانيت

                                                 
1هارؤْذِ جِخرِ َفلَا يĤمِ اْلوالْي ؤِْمنُ بِاللَّهِ ونْ كَانَ يامام صادق ) 126/12: وسائل(.  م  
اش را ايههر كس ايمان به خداوند و روز قيامت داشته باشد، پس نبايد همس: )السالمعليه(

  !بيازارد
هنگام برگشت از عرفات به طرف مشعر  )السالمعليه(آخرين دعايي كه امام صادق   2

من ! خدايا. اللَّهم إِنِّي أَعوذُ ِبك أَنْ أَْظلِم أَو أُْظَلم أَو أَقَْطع رحِماً أَو أُوذِي جاراً: فرمود
نسبت به ستمي كه به ( ستم قرار گيرم برم از اين كه ظلم كنم يا موردپناه به تو مي

اي را آزار يا با خويشاوندي قطع رابطه كنم يا همسايه) شود بي تفاوت بمانم ميمن
 )467/4: كافي( .دهم

3هارنْ آذَى جونٌ مْلعونٌ مْلعاز رحمت : )السالمعليه(امام صادق ) 180/16: وسائل(.  م
 .اش را آزار دهدهر كي همسايه! ر استاز رحمت خداوند بدو! خداوند بدور است

 : ُفلَاَنةٌ َتصوم النَّهار و تَُقوم اللَّيلَ و تََتصدقُ و ُتؤْذِي جارها ِبلِساِنها قَالَ: قَاُلوا ِلرَسولِ اللَّه4ِ
ةَ و َتصوم َشهرَ رمضَانَ و َلا  و ُفلَاَنةٌ ُتصلِّي اْلمكُْتوب:لَا خَيرَ فِيها ِهي ِمنْ أَهلِ النَّارِ قَاُلوا

: به پيامبر خدا گفتند) 214: مشكاة. ( رسولُ اللَّهِ هِي ِمنْ أَهلِ اْلجنَّةِ:ُتؤْذِي جارها فََقالَ
ها  خواند، ولى او با زبان خود همسايه ها نماز مى دارد و شب فالن زن روزها روزه مى«

 زن از آنها استفاده نخواهد كرد و او از دوزخيان آن« :فرمودحضرت  »دهد، را آزار مى
خواند و روزه ماه   فالن زن فقط نماز واجب مى!يا رسول اللَّه« : عرض كردند».است

او اهل بهشت «: فرمودايشان  »كند، گيرد و ليكن همسايه را اذيت نمى رمضان را مى
 » !است

5ُقْلت ائَِقهوب هارنَ جنْ آمؤِْمنُ مالْم هغَْشم و هقَالَ ُظلْم ائُِقهوا بم امام ) 668/2: كافي. ( و
راوي . اش از شرارتهاي او ايمن باشدمؤمن كسي است كه همسايه: )السالمعليه(صادق 

ستمش و : چيست؟ حضرت پاسخ دادند» شرارتهايش«منظور از : كندسؤال مي
  .غصبش

  امام علي )  به نقل كتاب المناقب73/75: بحار( .لَا يؤْذِي اْلجار...  الْمتَُّقونَ 6
  .كنداش را اذيت نمياز جمله پرهيزكاران كسي است كه همسايه: )السالمعليه(
 إِْطعام الطَّعامِ و َتعاهد الْإِْخوانِ و َكف : رجلٌ عنِ الْمرُوةِ َفقَالَ)امير المؤمنين(ه  سأََل7

 به نقل كتاب 75/75: بحار(... انِ ُثم َقرَأَ إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِاْلعدلِ و الْإِحسانِاْلأَذَى عنِ اْلجِيرَ
مروة و مردانگي سؤال شد؛ حضرت ) نشانه هاي(درباره  )السالمعليه(از امام علي ) المناقب
آنگاه . غذا دادن و رسيدگي به وضع برادران و بازاداشتن خود از آزار همسايه: فرمود

 و  إِنَّ اللَّه يأْمرُ ِباْلعدلِ و الْإِحسانِ و إيتاءِ ذِي الُْقرْبى: حضرت اين آيه را تالوت نمودند
خداوند به ) 90: نحل. ( عنِ اْلَفحشاءِ و الْمنَْكرِ و الْبغْيِ يعُِظكُم َلعلَُّكم تَذَكَّرُونَ يْنهى
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هاي سختي را بدنبال دارد و فرد  و در آخرت عذاب2 در برزخ،آزار همسايه
 و از طرفي ديگر پرهيز از آزار 3 .را حتي از بوي بهشت نيز محروم خواهد ساخت
 4.اش روز قيامت شفاعت كنديههمسايه مؤمن سبب خواهد شد تا او از همسا

                                                                                                               
دهد و از فحشا و منكر و ستم، نهى  عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى

 ! دهد، شايد متذّكر شويد كند خداوند به شما اندرز مى مى
يا أَبا أَيوب ما «: على عليه السالم به ابو ايوب انصارى فرمود: )السالمعليه(امام صادق   1

َلغَ ِمنْ َكرَمِ أَْخلَاقِكگفت» است؟ اى در چه مرحلهات  اخالق كريمه!ايوبابو  اى ؟ب :
  دهم، و هر چه در توان دارم به آنها نيكى ها و ديگران را آزار نمي من همسايه«
ما ِمنْ ذَْنبٍ إِلَّا و َله َتوبةٌ و ما ِمنْ تَاِئبٍ إِلَّا و قَد تَسَلم «:  بعد از آن على فرمود».كنممي

 َكادئَ اْلُخُلقِ َلا ييا َخلَا سةٌ مبَتو َلهمِْنه رِهِ أَشَدفِي َغي َقعِمنْ ذَْنبٍ إِلَّا و ُتوبهر گناهى . ي
دهد، مگر اشخاصى كه بد خلق اش نتيجه مي اى توبه كننده اى دارد، و هر توبه توبه

» .گرددند در گناهى بدتر از اول گرفتار ميكباشند، او هرگاه از گناهى توبه مي
 )22: اسناد(
َقد ميزَهم اللَّه َتعاَلى ِمنْ بينِ اْلمسِلمِينَ و ... صنَافٍ ِمنْ أُمِتي أَشْتَاتاً  ُتحَشرُ عَشرَةُ أ2َ

 مهرولَ صدرَ ... بؤْذُونَ اْلجِيرَانَ اْلخَبالَّذِينَ ي مُلهجأَر و دِيهِمةُ أَيقَطَّعاْلم مجمع(و :
فرمايند روز قيامت امت من به  در حديثي مي)لهوآعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 141/10

خداوند آنان را از ديگر مسلمين جدا نموده و . شوندصورت ده گروه محشور مي
آناني كه دستها و پاهايشان بريده است آناني هستند ... دهدصورتهاي آنان تغيير مي

 .كردنديشان را اذيت ميكه همسايه
  .  ِمنْ غَيرِ حقٍّ حرَمه اللَّه رِيح اْلجنَّةِ و مأْواه النَّار منْ َكانَ مؤْذِياً ِلجارِه3ِ
هر كس بدون اين كه حقي داشته باشد، : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 341/5: وسائل(

كند و پناهگاهشان اش را آزار بدهد، خداوند او را از بوي بهشت محروم ميهمسايه
 .دوزخ است

اى داريم كه  ما همسايه«: كردم  عرض)السالمعليه(امام باقر ه ب:  وابشى گويد عبد الحميد4
ه كند تا چه رسد بشود حتى اينكه نماز را ترك مي تمامى محرمات خدا را مرتكب مى

ه  آيا ب!سبحان اللَّه براستى كه اين كار بزرگى است«: فرمودحضرت  »!چيزهاى ديگر
ايشان  »!چرا «:كردم  عرض»ز اين شخص است؟كسى كه او بدتر ااز شما خبر ندهم 

  : فرمود
اى نيست كه  دشمن ما خانواده بدتر از اين شخص است، آگاه باش كه براستى بنده

نام ما خاندان در نزد او برده شود و از ذكر نام ما رّقت پيدا كند جز آنكه فرشتگان او 
 داشته باشد كه او را از  مگر آنكه گناهى.را نوازش كنند و همه گناهانش آمرزيده شود

ايمان بيرون برد، و همانا شفاعت پذيرفته گردد اما در حق ناصبى پذيرفته نشود، و 
إِنَّ الْمؤِْمنَ (اى ندارد شفاعت كند  اش كه هيچ حسنه همانا مؤمن درباره همسايه
  :  و گويد)لَيشَْفع ِلجارِهِ و ما َله حسَنةٌ

گرفت، شفاعتش درباره آن لوى آزار رسيدن مرا ميپروردگارا اين همسايه من ج«
منم پروردگار تو و سزاوارتر «:  و خداى تبارك و تعالى فرمايد»همسايه پذيرفته گردد،

 پس آن شخص را با اينكه كار خوبى ندارد ».كسى هستم كه از طرف تو پاداش دهم
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ها توسط خداوند شزاين تعبير شايد، تعبيري ديگر از آمرزش و گذشت از لغ
  1.باشد

ترك آزار همسايه، بخصوص در ماه رمضان كه مردم بيشتر نيازمند به 
  2.شوداستراحت و آرامش هستند از اهميت بيشتري برخوردار مي

ه مؤمن همانطور كه خودش البته بايد به اين نكته هم توجه نمود ك
همسايگانش كند تا كاري هم نكند كه دهد، تالش مير نمياهمسايه اش را آز
  3.او را آزار دهند

  مصاديق آزار همسايه
براي آزار هم مصاديقي عام وجود . مفهوم آزار، مفهومي پيچيده نيست

كند و طي صدق مييدارد كه براي همه كس و همه جا و تحت هر شرا
مصاديق خاص آزار بعد از كمي . تواند مصاديقي خاص داشته باشديهمچنين م

هاي خاصي است هركسي داري حساسيت. شود ميمعاشرت با همسايه مشخص

                                                                                                               
كار  گنه(نسان اى را كه يك مؤمن شفاعت كند سى نفر ا د، و كمترين عدهروبهشت ه ب

َفما لَنا ِمنْ شاِفعِينَ و ال صدِيقٍ «: ، و در اين هنگام است كه دوزخيان گويند)است
اى داريم و نه دوستى صميمى و  كننده اكنون نه شفاعت) 101 و 100: شعراء( . حمِيم
 )101/8: كافي (»!دلسوز

امام صادق ) 128/12: وسائل(. ه يوم اْلقِيامةِ منْ َكف أَذَاه عنْ جارِهِ أَقَاَله اللَّه عْثرََت1
 اش دست بردارد، خداوند روز قيامت از لغزشهايشهركس از آزار همسايه: )السالمعليه(

  .گذردمي
2 و َفظَ دِيَنهحأَنْ ي هذُُنوب َله الٍ غََفرَ اللَّهِخص َضانَ بِِستمرِ رِفي َشه كسنْ َتمإِنَّ م 
ياَنهْخزُنَ لِسي و اَنهى إِْخورْعي و هارج ؤْذِيلَا ي و هحِمِصلَ ري و هونَ نَفْسص .  
: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا )  به نقل از كتاب لب االلباب قطب راوندي370/7: مستدرك(

: زدآمرهر كس در ماه رمضان به شش خصلت را چنگ زند خداوند گناهانش را مي
اش را آزار اين كه دينش را حفظ نمايد و با خويشانش ارتباط برقرار كند و همسايه

 .ندهد و رعايت برادرانش را بكند و زبانش را حفظ كند
عِْشرُونَ َخصَلةً فِي الْمؤِْمنِ فَإِنْ لَم تَُكنْ فِيهِ لَم يكْملْ إِيماُنه إِنَّ ِمنْ أَْخلَاقِ الْمؤْمِنِينَ   3
ونَ ياِسحكِينَ اْلمونَ الِْمسْطعِمالْم ونَ إَِلى الزَّكَاةِ وارِعساْلم لَاةَ واِضرُونَ الصاْلح ِليا ع

 وا وكْذِبي ُثوا َلمدالَّذِينَ إِنْ ح اِطِهمسَلى أَوونَ عتَّزِرالْم مهاررُونَ أَطْمَطهتِيمِ الْماْلي أْسر
دعإِذَا و دلِ أُسانٌ ِباللَّيبهُقوا ردوا صإِذَا تََكلَّم ُخوُنوا وي إِذَا ائُْتمُِنوا َلم ْخلُِفوا وي وا لَم

ارج َتأَذَّى ِبهِمَلا ي اراً وؤْذُونَ جلَ َلا يونَ اللَّيقَائِم ارونَ النَّهائِمارِ ص232/2: كافي. (بِالنَّه (
 درباره صفات مؤمنين سؤال نمود، )وآلهعليهاهللاصلي(از پيامبر خدا  )مالسالعليه(امام علي 

- آزار نمي: ... بيست خصلت بايد در او باشد كه اگر نباشد مؤمن نيست: حضرت فرمود
 .شوداي نيز توسط آنها آزرده نميدهند همسايه را و هيچ همسايه
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كسي كه . ها از طرف ديگران محترم شمرده شودكه دوست دارد آن حساسيت
كند تا به همه مصاديق در پي ترك همه گونه آزار به همسايه است تالش مي

 و اختصاصي آزار توجه نموده و با مدد از خداوند منان، از همه آنها عمومي
  .پرهيز نمايد

در متون حديثي روي پرهيز از بعضي از مصاديق آزار همسايه، تأكيد 
  :اين مصاديق عبارتند از. بيشتري شده است

عدم احساس امنيت مالي و جاني بنحوي كه مجبور باشد  •
  1!درب منزلش را ببندد

 و بدتر از آن ايجاد 2.نسبت به ناموس همسايهچشم چراني  •
  3ارتباط نامشروع با او

  4.بلند نمودن صداي موسيقي حرام •
                                                 

1لَى أَهارِهِ عفاً ِمنْ جَخو هابنْ َغَلقَ بؤِْمنٍ مبِم هارج ساِلهِ َفلَيم 427/8: مستدرك(. ِلهِ و 
اش كسي درب خانه: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) به نقل از كتاب االخالق ابوالقاسم كوفي

اش اش نسبت به خانواده و اموالش ببندد، پس همسايهرا بخاطر ترس از همسايه
 !مؤمن نيست

ِلع الرَّجلُ فِي بيتِ جارِهِ و قَالَ منْ نََظرَ إَِلى عورةِ أَخِيهِ اْلمسِلمِ أَو أَنْ يطَّ) النبي( َنهى 2
عورةِ غَيرِ أَهِلهِ مَتعمداً أَدَخَله اللَّه َتعالَى مع اْلمَناِفقِينَ الَّذِينَ َكاُنوا يبحُثونَ عنْ عوراتِ 

امام علي ) 13/4: فقيه(. نَ الدنْيا حتَّى يْفَضحه اللَّه إِلَّا أَنْ يُتوبالنَّاسِ و َلم يْخرُج ِم
هر : اش سركشد، و فرمود نهى فرمود از اينكه كسى بخانه همسايه) پيامبر: ()السالمعليه(

عورت غير همسرش از روى عمد ه عورت برادر مسلمانش نظر افكند يا به كس ب
كنند از عيوب   در زمره منافقين كند آنان كه جستجو مىبنگرد، خداوند وى را داخل

مردم، و از دنيا بيرون نرود تا اينكه خداوند او را رسوا و مفتضح سازد مگر اينكه توبه 
 . كند

 331/14: مستدرك(. و الَْفاِعلُ ِبحلِيَلةِ جارِهِ...  خَمسةٌ َلا ينُْظرُ اللَّه إِلَيِهم يوم الِْقيامةِ 3
پنج نفر هستند كه : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) به نقل از لب االلباب قطب راوندي
 !و كسي كه با ناموس همسايه اش زنا كند: ... كندخداوند روز قيامت به آنها نگاه نمي

من همسايگانى دارم كه داراى كنيزكانى «:  عرض كرد)السالمعليه( مردى به امام صادق 4
مستراح آيد من داخل  خوانى ميكنند و عود مينوازند بسا پيش مى زههستند كه آوا

-را طوالنى ميآنجا ميشوم و به خاطر گوش دادن به ساز و آواز آن كنيزكان مكث در 
بخدا سوگند چنين «:  عرض كرد»!ديگر چنين كارى نكن«: او فرموده  امام ب»!كنم

براى آن آواز و صدا رفته باشم روم كه  نيست كه من از روى قصد با پاى خود بدان جا
 !را بخدا تكرار مكنو ت«:  امام فرمود»!شنومبلكه آن صدا و آوازيست كه با گوشم مي

إِنَّ السمع و الْبصرَ و الُْفؤاد ُكلُّ أُولِئك كانَ : اى خداى عزّ و جلّ ميفرمايد مگر نشنيده
ل جملگى در پيشگاه خداوند مورد باز همانا گوش و چشم و د) 26: اسراء(عْنه مسؤُالً 

گويا من هرگز اين آيه از كتاب خداوند عزّ و «:  آن مرد گفت».پرسى قرار ميگيرند
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هاي طمع نمودن به ملك همسايه و در نتيجه ايجاد مزاحمت •
  1.پي در پي براي راضي نمودن او به فروش منزل

اي كه ممكن است در ظاهر از سر رفتارهاي احمقانه •
ايه آنچنان از اين رفتارها عاصي شده است خواهي باشد ولي همسخير

  2!كه دوست دارد اي كاش همسايه احمقي چون اين فرد نبود
  3!تهمت بي ديني به همسايه •
   4.خراب نمودن ديواري كه از آن اوست بقصد آزردن همسايه •

                                                                                                               
ام ناچار آن كار  جلّ را از هيچ عرب و غير عربى تاكنون نشنيده بودم، حال كه شنيده

او ه ام ب امآنگاه ».كنمرا ترك كردم، من از خداى تعالى طلب بخشش و عفو و توبه مي
 كه تو بر !برخيز و غسل كن و هر آنچه از نماز به خاطرت رسيد به جاى آر«: فرمود

 !امر و گناهى بس بزرگ مقيم بودى و چه بد وضعى داشتى اگر بدان حال مرده بودى
  ات را از همه   و از او بخواه كه توبه!از خداى متعالى طلب آمرزش و بخشش كن

 عزّ و جلّ چيزى را ناخوش نشمرده و نهى نكرده مگر  همانا خداوند.ها بپذيردبدي
عمل قبيح را و تو قبيح را براى طالبانش واگذار كه هر چيزى سزاوار و در خور 

 ) 80/1: فقيه(» .الْقَِبيح دعه ِلأَهِلهِ َفإِنَّ لُِكلٍّ أَهلًا .گروهى است كه شايسته آنند
  پيامبر خدا ) 368/1: قمي. ( ورَثه اللَّه دارهمنْ آذَى جاره طَمعاً ِفي مسكَِنهِ 1
هر كس همسايه را بخاطر طمعي كه به ملك او دارد اذيت كند خداوند : )وآلهعليهاهللاصلي(

ميرد و فرزندانش آن شخص مي. (گذارداش به ارث ميآن منزلش را براي همسايه
 .)فروشند مييشان را به اين همسايهخانه

همسايه : )السالمعليه(امام باقر ) 34/12: وسائل(. جاره بعد دارِهِ... َتود ... ْلأَحمقَ  إِنَّ ا2
 !احمق، دوست دارد كه خانه اش از او دور باشد

 سيَفه  احذَروا عَلى دِيِنكُم َثلَاَثةً رجًلا َقرَأَ الُْقرْآنَ حتَّى إِذَا رأَيت عَليهِ بهجَته اخَْترَط3َ
... علَى جارِهِ و رماه بِالشِّرْكِ فَُقْلت يا أَمِيرَ الْمؤْمِنِينَ أَيهما أَولَى بِالشِّرْكِ َقالَ الرَّامِي

مرديكه !  از سه كس بر دين خودتان بترسيد:)السالمعليه(امام علي ) 139/1: خصال(
مين كه نشاط و خرمى بر ه) و بعلوم قرآن آشنا شده است(قرآن را فرا گرفته 

شمشيرش را بروى همسايه خود ) و موقعيت اجتماعى بدست آورد(اش نشست  چهره
يا امير « :كندراوي از امام سؤال ميكشيده و او را هدف تير تهمت شرك قرار دهد 

 »!آنكه تير تهمت زده است«: فرمودحضرت  »المؤمنين كداميك بشرك سزاوارترند؟
ديواري براي مردي است و اين ديوار حريم «: سؤال شد كه )السالمعليه(از امام صادق  4

شود كه ديوار را اوست با همسايه اش، اين ديوار خراب شده است و او راضي نمي
شود مگر اين كه ساخت آن بخاطر مجبور به ساخت آن نمي«: امام فرمود» .بسازد

 او شده است بر او حقي كه صاحب ملك ديگري دارد و يا شرطي كه در اصل ملك با
خواهي حريم و پوششي براي شود اگر ميالبته به او گفته مي. واجب شده باشد
اگر ديوار خودش فرو نريخته است بلكه او : باز از امام سؤال شد» !خودت قرار بده

اش خراب نموده است بدون اين كه نيازي به ديوار را بخاطر ضرر زدن به همسايه
زيرا ! شودرها نمي«: امام فرمود» )آنوقت حكم چيست؟ (خراب نمودن ديوار باشد
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ترك عيادت همسايه و يا شركت نكردن در مراسم تشييع او  •
 1.بخاطر سبك شمردن همسايه

 2.هاي اورازهاي همسايه و كتمان نمودن خوبيافشا نمودن  •
شود براي گزنده بودن زبان بنحوي كه همسايه مجبور مي •

 3.هاي پياپي قرار دهدمصون ماندن از اين گزش، او را مورد احسان
رفت و آمدهاي مشكوك خالف قانون و توقع رازداري از  •
 و مسلم است كه رازداري تا زماني ارزشمند است كه جان. همسايه

 4.مال و آبروي كسي به مخاطره نيافتد

                                                                                                               
نيست كه يا خودش ) در اسالم(هيچ حكمي » َلا َضرَر و َلا إِْضرَار«: پيامبر خدا فرمود

اگر ديوار را خراب نموده، وادار . ضرر داشته باشد و يا اجازه دهد ديگري ضرر بزند
 )504/2: دعائم(» شود تا آن را بسازدمي
) من الزقوم( َكانَ جاره مرِيضاً فََترَك ِعيادَته اسِتخَْفافاً ِبحقِّهِ َفقَد َتعلَّقَ ِبُغصنٍ مِْنه منْ 1

نٍ مِْنهلَّقَ ِبُغصَتع ناً ِبهِ فَقَداوِتهِ َتهنَازج تَْشيِيع فََترَك هارج اتنْ مم 648: تفسير. (و (
عيادتش نرود براى كم گرفتن ه هر كه همسايه بيمار دارد و ب: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا 

اش بميرد و به  چسبيده و هر كه همسايه) زقوم(اى از آن  شاخهه حقش البته كه ب
) زقوم(اى از آن  شاخهه او و حقش البته كه به اش نرود براى اهانت ب تشييع جنازه

 . استچسبيده
جار عيُنه َترْعاك و َقلْبه َتبغَاك إِنْ رأَى حسَنةً دفََنها و لَم ... رِ َثلَاَثةٌ هنَّ أُم الَْفواِق 2

سه : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 40: اسناد(  ...يفِْشها و إِنْ رأَى سيَئةً أَْظهرَها و أَذَاعها
اى كه چشمش تو را  همسايه: ... شكندچيز اصل همه اموري است كه پشت را مي
آن را به ديگران  كند و پنهانيند ببي از تو بپايد و دلش مرگت را بخواهد اگر كار خوب

 .منشرش سازدكند و آن را آشكار بيند ي از تو باگر كار بداعالن نكند و 
   :)السالمعليه(امام صادق ) 40/8: كافي. ( رأَيت اْلجار يْكرِم اْلجار َخوفاً ِمنْ ِلساِنه3ِ
اش را بخاطر بيني همسايه را كه همسايهمي): از مصائب اجتماعي دوران بني العباس(

 !كندترسي كه از زبان او دارد اكرام مي
را صادر نمود  )السالمعليه(وقتي پيامبر خدا در وادي غدير دستور بيعت با امام علي  4

جناب .  بر زبان آوردندبعضي از قريش در ميان خود سخنان زشتي نسبت به پيامبر
 آنان كه ترسيده بودند و. مقداد كه چادرش كنار آنان بود، شنيد و آنان را توبيخ كرد

ابو «: دانستند، حذيفه سخنانشان را به اطالع پيامبر خواهد رساند به او گفتندمي
بودي و سخنان ما را شنيدي، اين سخنان را ) در همسايگي ما(تو اينجا ! عبداهللا
» .امانت است) و سخناني كه از همسايه شنيده مي شنود(كن زيرا همسايگي كتمان 

  : جناب مقداد پاسخ داد
اگر من اين سخن . اين ربطي به امانت دار بودن همسايه و امانت بودن مجالس ندارد«

» .مخفي كنم هيچ گاه براي خداوند و پيامبرش خير خواهي نكردم) پيامبر(را از او 
 )153/37: بحار(
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هاي بي ثمر خصوصا در مسائل اعتقادي و يا بحث و جدل •
  1.سياسي
 2.آزر همسايه به عنوان پاسخ آزار او •

  نيكي نمودن) ب

يك ديگر از مصاديق تكريم، احسان نمودن در حق همسايگان و 
يه، تأكيد متون حديثي روي بعضي از مصاديق احسان به همسا. شهروندان است
  :بيشتري دارند

  مصاديق احسان به همسايه
                                                 

يا ثَاِبت ما َلُكم و ِللنَّاسِ كُفُّوا عنِ النَّاسِ و َلا تَدعوا أَحداً إِلَى أَمرُِكم َفو اللَّهِ َلو أَنَّ   1
أَهلَ السماواتِ و أَهلَ اْلأَرِضينَ اجتَمعوا عَلى أَنْ يهدوا عبداً يرِيد اللَّه َضلَالََته ما 

ى أَنْ يهدوه و َلو أَنَّ أَهلَ السماواتِ و أَهلَ اْلأَرضِينَ اجتَمعوا علَى أَنْ يِضلُّوا استَطَاعوا عَل
 ي ومع دُقولُ أَحَلا ي نِ النَّاسِ وكُفُّوا ع ِضلُّوهوا أَنْ يَتَطاعا اسم َتهايهِد اللَّه رِيدداً يبع

ي ومنُ عاب رُوفاً إِلَّا أَخِي وعم عمسَفلَا ي هوحر براً طَيدٍ خَيبِبع ادإِذَا أَر ارِي َفإِنَّ اللَّهج 
نَْكراً إِلَّا أَنَْكرَهَلا م و رََفهع -رَها أَمِبه عمجةً يفِي َقلِْبهِ َكلِم اللَّه قْذِفي 165/1: كافي ( ُثم (
اى ثابت شما را با مردم چكار؟ از :   فرمود)السالمعليه(صادق امام : ثابت بن سعيد گويد

ها و مذهب خود نخوانيد، بخدا اگر اهل آسمانه مردم دست برداريد و هيچ كس را ب
اى را كه خدا گمراهيش را خواسته، هدايت كنند نتوانند  ها گرد آيند تا بندهاهل زمين

اى را كه خدا هدايتش را خواسته،  ا بندهها گرد آيند تها و اهل زمينو اگر اهل آسمان
اين عموى من، برادر : گمراه كنند نتوانند، از مردم دست برداريد و هيچ كس نگويد

و من نميتوانم نزديكانم را در گمراهى به (من، پسر عموى من، همسايه من است 
 اى اراده خير نمايد روحش را پاك كند پس هر زيرا چون خدا نسبت به بنده) بينم

انكار كند، پس از آن خدا در دلش  مطلب حقى را بشناسد و هر زشت و باطلى را
يعنى واليت ائمه را بدلش اندازد كه سعادت و . (مطلبى اندازد كه كارش را فراهم آورد

 ).نجاتش را فراهم آورد
لَ اصِبرْ عَلى أَذَاه و ُكف جاء رجلٌ إَِلى النَِّبي َفقَالَ َله إِنَّ ُفلَاناً جارِي يؤْذِيِني فََقا  2

أَذَاك عْنه فَما لَِبثَ يسِيراً أَنْ جاء فَقَالَ َله يا َنِبي اللَّهِ إِنَّ جارِي ذَاك مات َفقَالَ كََفى 
: ورام. (  ُطولَ عمرِكبِالدهرِ واعِظاً و بِالْموتِ مَفرِّقاً إِنَّك َلو رأَيَته فِي قَبرِهِ لَبكَيت علَيهِ

فالني همسايه من است «:  آمد و گفت)وآلهعليهاهللاصلي(مردي خدمت پيامبر خدا ) 216/2
بر آزار او صبر كن و خودت را از اذيت او «: حضرت فرمود» !كندو من را اذيت مي

آن همسايه ! اي پيامبر خدا«: بعد از مدتي همان مرد نزد حضرت آمد و گفت» !بازدار
روزگار براي واعظ بودن، و مرگ براي جدا ) ورق گرداني(«: حضرت فرمود» !ام مرد

كردي كه او در نتيجه كاري مي(ديدي تو اگر او را در قبر مي! نمودن بس است
  اقدامات تو 

 »!كرديآنوقت همه عمرت گريه مي) مردمي
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 بايد هميشه و بصورت مستمر از وضعيت همسايه باخبر براي اين كار ابتدا
توان براي  و در مرحله دوم بايد ديد چه كارهايي مي1. او را پرسيدلبود و احوا

  . همسايه انجام داد
  :شده استدر متون حديثي مصاديق خاصي براي نيكي به همسايه ذكر 

 و قرباني روز عيد 2سهيم نمودن همسايه در گوشت عقيقه - 1
 3.قربان الاقل يك سوم آن

  4.اولويت داشتن همسايه فقير نسبت به فطريه ماه رمضان - 2
اذان گفتن، خصوصا صبح، براي بيدار نمود همسايه جهت  - 3
  5.نماز

نفروختن بلكه بخشيدن و يا عاريه دادن چيزهايي كه ديگر  - 4
 6.نيست مثل سهميه آب مازادمورد استفاده 

                                                 
ءِ و رحمةُ اْلفَقِيرِ  ْظم اْلغَيظِ و اْلعْفو عنِ الْمسِينَ الِْبرِّ التَّوحِيد و الصلَاةُ و الصيام و َكِمِ 1

) اقرار به(از مصاديق نيكوكاري : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 242/8: كافي. (و َتعهد اْلجارِ
نماز و روزه و فرونشاندن خشم و بخشيدن بدكار و ) همچنين اقامه(توحيد است و 
 .باشدرسيدگي به همسايه ميترحم بر فقير و 

.  َلا َتأُْكلُ الْمرْأَةُ ِمنْ عِقيَقةِ وَلدِها و َلا بأْس ِبأَنْ ُتعطِيها اْلجار اْلمحتَاج ِمنَ اللَّحم2ِ
خورد و اشكالي ندارد كه از گوشت زن از گوشت عقيقه فرزندش نمي) 32/6: كافي(

 !اين عقيقه به همسايه محتاجش بدهد
كَانَ عِلي بنُ اْلحسينِ و محمد بنُ عِليٍّ ع يفَرِّقَانِ ُثلَُثها عَلى اْلجِيرَانِ و ُثلَُثها علَى  3

السؤَّالِ و يمسِكَانِ الثُُّلثَ علَى أَهلِ الْبيتِ و َليس ِفي ذَلِك َتوقِيت و ما َتصدقَ ِبهِ مِْنها 
درباره گوشت روز عيد قربان سؤال  )السالمعليه(از امام صادق ) 186/2: دعائم (.َفهو أَْفَضلُ

علي بن الحسين و محمد بن علي اين گوشت را به سه قسمت : شد حضرت فرمود
دادند و يك سوم را به فقير و يك  ميكردند، يك سوم آن را به همسايهتقسيم مي

ته اين تقسيم بندي كار واجب نيست؛ الب. داشتندسوم نيز براي خانواده خود نگه مي
 .)تا مصرف ديگري شود(هر مقدار كه از آن را صدقه بدهد فضيلت بيشتري دارد 

زكات فطره سؤال كردم و ) مصرف(درباره  )السالمعليه(من از امام صادق : گويدرواي مي 4
  ام هاي خودم از فقراي همسايهمن اين زكات را به غير هم عقيده: گفتم
و (شهرت ) خطر(زيرا . همسايه سزاوارتر است. درست است: م؟ حضرت فرموددهمي

 )174/4: كافي. (رودمي) افشا شدن راز شيعه بودنت
.  ُقْلت َله إِنَّ لََنا مؤَذِّناً يؤَذِّنُ ِبَليلٍ َفقَالَ أَما إِنَّ ذَلِك ينَْفع اْلِجيرَانَ لِِقياِمهِم إِلَى الصلَاة5ِ
) انتهاي(ما مؤذني داريم كه : گويدمي )السالمعليه(راوي به امام صادق ) 53/2 تهذيب(

اين براي همسايگان سود دارد زيرا آنها : امام فرمود. گويداذان مي) هنگام صبح(شب 
 .كندرا براي نماز بلند مي

ه پيامبر خدا نهي نموده است از نطاف، نطاف آب شربي است ك :)السالمعليه(امام صادق  6
و ! ات بفروشي بلكه به او واگذارتواني آن را به همسايهوقتي از آن بي نياز شدي نمي
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 1.اولويت دادن به همسايه جهت فروش خانه - 5
اي كه آنقدر رحمت خداوند را موجب انجام كارهاي پسنديده - 6
؛ به همين خاطر 2گذاردها را نيز بي نصيب نميشود كه همسايهمي

هاي رود، هجوم شياطين به همسايهاي مؤمن از دنيا ميوقتي همسايه
  3.شوداو شروع مي

در احاديث از كارهاي پربركت خاصي نام برده شده است؛ مثل 
 :اين كه

  4.همسايه، بدنبال حل مشكالت ديگران باشد •

                                                                                                               
اربعاء، اربعاء جوي آب در نخلستان است كه وقتي صاحبش ) نهي نموده از(همچنين 

  كند و به او اش رها ميديگر به آن نياز نداشت آن را براي همسايه
 )143/7: تهذيب(. فروشدنمي

1الد ارضِ جاْلأَر ارِ وارِ اْلجقُّ بِدهمسايه : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 58/1: عوالي. (ارِ أَح
 .سزاوارتر است) هنگام فروش(به منزل همسايه و زمين او 

] جمِيعاً[ْلجنَّةَ َلا يزَالُ الْمؤِْمنُ يورِثُ أَهلَ بيِتهِ اْلِعلْم و اْلأَدب الصالِح حتَّى يدِخَلهم ا  2
حتَّى َلا يفِْقد فِيها ِمْنهم صغِيراً و لَا َكبِيراً و لَا خَادِماً و َلا جاراً و َلا يزَالُ اْلعبد اْلعاِصي 

 مِْنهم صغِيراً يورِثُ أَهلَ بيِتهِ اْلأَدب السيئَ حتَّى يدِخَلهم النَّار جمِيعاً حتَّى َلا يفِْقد فِيها
مؤمن پيوسته براي  :)السالمعليه(امام صادق ) 82/1: دعائم. (و َلا كَبِيراً و لَا خَادِماً و َلا جاراً

و  گذارد تا آنها را در نهايت از كوچك و بزرگاش علم و ادب نيكو به ارث ميخانواده
ه عاصي نيز براي بند) از آن طرف(و ! خدمتگذار و همسايه به بهشت داخل نمايد

و  گذارد تا اين كه آنها را از كوچك و بزرگاش ادب زشتي به ارمغان ميخانواده
  .خدمتگذار و همسايه، به دوزخ وارد نمايد

إِقَامةٍ كُنَّا معه َفسِمع إِقَامةَ جارٍ َله بِالصلَاةِ َفقَالَ ُقوموا فَُقمنَا َفصلَّينَا معه ِبغَيرِ أَذَانٍ و لَا 
ما در خدمت : گويد عمرو بن خالد مي)285/2: تهذيب(.  قَالَ يجزِيكُم أَذَانُ جارِكُم

! بلند شويد: بوديم كه اقامه همسايه به گوش رسيد، حضرت فرمود )السالمعليه(امام باقر 
اذان : فرمود) بعدا(حضرت ! بلند شديم و با ايشان نماز خوانديم بدون  اذان و اقامه

 .كند ميمسايه شما را كفايته
 إِذَا مات الْمؤِْمنُ َخلَّى علَى ِجيرَاِنهِ ِمنَ الشَّياطِينِ عدد ربِيعةَ و مَضرَ كَاُنوا مْشَتِغلِينَ 3
زماني كه مؤمن بميرد، شياطين به تعداد جمعيت دو قبيله ربيعه ) 251/2: كافي(. ِبهِ

 . اندبال مشغول آن مؤمن بودهشوند؛ شياطيني كه قرها مي و مَضر
 منْ سعى فِي حاجةِ أَخِيهِ اْلمسِلمِ َطَلب وجهِ اللَّهِ كََتب اللَّه عزَّ و جلَّ َله أَْلف أَْلفِ 4

  امام صادق ) 197/2: كافي. (حسَنةٍ يغِْفرُ فِيها ِلأَقَارِِبهِ و ِجيرَاِنهِ و إِْخواِنهِ و معارِِفهِ
هر كه براى خدا در راه حاجت برادر مسلمانش كوشش كند، خداى عز و : )السالمليهع(

جل برايش هزار هزار حسنه نويسد كه بدان سبب خويشان و همسايگان و برادران و 
  .آشنايانش آمرزيده شوند
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اهل تالوت قرآن باشد؛ در متون حديثي بخصوص نام  •
ها نيز ها آمده است كه بركت تالوت آنها به همسايهبعضي از سوره

 و 3نمعموذتي ،2،حواميم1مسبحات هايسوره مجموعه.رسدمي
 . 4همچنين سوره توحيد

                                                 
1رِكدتَّى يح تمي لَم َناملَ أَنْ يا قَباتِ ُكلَّهحبسنْ َقرَأَ الْمَكانَ ِفي  م اتإِنْ م و اْلقَائِم 

دٍ النَّبِيمحارِ مهر كس قبل از اين كه بخوابد مسبحات را تالوت ) 620/2: كافي. (ِجو
را درك نمايد و اگر ) امام زمان عجل اهللا قرجه(كند، نمي ميرد مگر اين كه قائم 

 .بميرد، همسايه محمد و پيامبر خواهد بود
ها عبارتند اين سوره. شوند ميستند كه با تسبيح خداوند آغازهايي همسبحات، سوره

 . و اعلي تغابن،حديد، حشر، صف، جمعه: از
 إِنَّ اْلعبد لَيُقوم يْقرَأُ اْلحواِميم فَيْخرُج ِمنْ فِيهِ أَطْيب ِمنَ الِْمسكِ اْلأَذَْفرِ و اْلعنْبرِ و إِنَّ 2

لَّ لَيج زَّ وع اللَّه مِيمٍ أَوُكلَّ ح و ارَِفهعم و هدِقَاءأَص و جِيرَاَنه مرْحي ا وقَارَِئه ا وهتَالِي مرْح
ماده (كند از دهانش قطعا بنده، وقتي حواميم را تالوت مي) 146/6: وسائل(. َقرِيبٍ َله

 تالوت شود و خداوند عزوجل قطعاو عنبر خارج مي خوشبوتر از مشك پربو) اي
دهد و همسايگان و آشناها و همه كننده و خواننده حواميم را مورد رحمت قرار مي

 .دهددوستان و نزديكانش را مورد رحمت قرار مي
ها پي در اين سوره. اندشروع شده» حم«حواميم، هفت سوره در قرآن هستند كه با 

 .، احقافغافر، فصلت، شوري، زخرف، دخان، جاثيه: پي بوده و عبارتند از
 جاءِني جبرَئِيلُ َفقَالَ بشِّرْ أُمتَك بَِفضَاِئلِ أَْلهيُكم ما ِمنْ أَحدٍ ِمنْ أُمتِك يْقرَؤُها 3
ِبنِيةٍ صادَِقةٍ عِْند مْضجِعهِ إِلَّا كُِتب َله سبعونَ أَْلف حسَنةٍ و مِحي عْنه ) المعموذتين(

س ونَ أَْلفعبارِِفهِسعم جِيرَاِنهِ و ِتهِ ويلِ بِفي أَه شُفِّع ةٍ وجرد ونَ أَْلفعبس َله ِفعر َئةٍ وي .
به امتت درباره : جبرئيل نزد من آمد و گفت: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 218: دعوات(

دو (ست كه معوذتين هيچ يك از امتت ني! فضائلي كه خداوند به آنها داده، بشارت بده
را با نيتي درست در بسترش بخواند مگر اين كه برايش هفتاد هزار ) سوره فلق و ناس

حسنه نوشته شده و هفتاد هزار سيئه محود نمايد و هفتاد هزار درجه باال برده شود و 
 . شفاعتش قبول خواهد شد درباره خانواده و همسايگان و آشناهايش

4 ونْ َقرَأَ ُقلْ هم  ِلهِ وَلى أَهع هِ ولَيع ورِكنِ برَّتَيا منْ َقرَأَهم هِ ولَيع ورِكرَّةً بم دأَح اللَّه
امام باقر ) 619/2: كافي. (منْ َقرَأَها َثلَاثَ مرَّاتٍ بورِك عَليهِ و علَى أَهِلهِ و علَى جِيرَاِنهِ

او ه و بركت ب(ه أَحد را يك بار بخواند بر او مبارك باشد هر كس ُقلْ هو اللَّ: )السالمعليه(
و هر كس دو بار بخواند خودش و خاندانش بركت يابند، و هر كس سه بار ) داده شود

   .بخواند خودش و خاندانش و همسايگانش بركت يابند
 * تاشْتَد الْفَْقرَ و ْنهع َنَفت دأَح اللَّه ونْ َقرَأَ ُقلْ همجِيرَاَنه تَنَفع ورِهِ ود اسأَس .
هر كس قل هو اهللا احد را بخواند فقر از او : )السالمعليه(امام صادق ) 623/2: محاسن(

 و وضعيتش معاشش از تزلزل خارج(گردد كند و اساس منزلش محكم ميكوچ مي
 .و همسايگانش سود خواهند برد) شدمي



44    حقوق شهروندي  

هاي مستحبي، بخصوص روزه اول ماه گرفتن روزه •
 1.رجب

 2.انجام حج •
تواند تعداد زيادي از همسايگانش را روز قيامت مؤمن مي •

 3.مورد شفاعت قرار دهد

  احترام به اعتماد) ج

ام گذاشتن به اعتمادي است ريكي ديگر از مصاديق تكريم همسايه، احت
  . استكه به ما نموده 

كند، اين قرار ميما گذاريم، او با اعتمادي كه به وقتي با كسي قراري مي
ايم، پايبند نباشيم، ايم و  تعهدي كه دادهاگر به قراري كه گذاشته. پذيردرا مي

تو نبايد به «: ايمايم و به او با عمل خود گفتهدر واقع فرد مقابل را تحقير نموده
اي را وقتي جلسه» !اي هستيتو آدم ساده! د كنياين سادگي به ديگران اعتما

بريم، وقتي سر ساعت مشخص در ساعت مقرر شروع نكرده و يا به پايان نمي
كشيم، وقتي طبق قولي شويم، وقتي چك بالمحل ميسر قرار خود حاضر نمي
يادم «آوريم كه كنيم، وقتي مدام بهانه ميايم عمل نميكه به فرزند خود داده

ديگر چه ... و » فالن كاري كه قرار بود برايت انجام دهم، انجام دهمرفت كه 
اي به هم پيوسته داشته باشيم كه در اندوه و شادي شريك هم انتظار كه جامعه

  .باشند

                                                 
رجبٍ رغْبةً ِفي َثوابِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ وجبت َله اْلجنَّةُ و منْ صام  منْ صام أَولَ يومٍ ِمنْ 1

 زَّ وع اللَّه َلهعماً فِي آِخرِهِ جوي امنْ صم َضرَ وم ةَ وبِيعِفي مِْثلِ ر ِطهِ شُفِّعسماً ِفي ووي
 أَبِيهِ و أُمهِ و ابِنهِ و ابنَِتهِ و أَخِيهِ و أُخِْتهِ و عمهِ و جلَّ ِمنْ مُلوكِ اْلجنَّةِ و شَفَّعه ِفي

: امالي صدوق. (عمِتهِ و َخاِلهِ و خَالَِتهِ و معارِِفهِ و جِيرَاِنهِ و إِنْ كَانَ فِيِهم مسَتوِجب النَّارِ
د باشتياق ثواب خداى عز و جل هر كه روز اول رجب روزه دار :)السالمعليه(امام رضا ) 10

بهشت برايش واجب گردد و هر كه روز وسط رجب روزه دارد شفاعتش در مانند دو 
قبيله ربيعه و مضر پذيرفته گردد و هر كه روز آخرش را روزه دارد خداى عز و جل او 
را از پادشاهان بهشت گرداند و و شفاعتش را درباره پدر و مادر و دختر و برادر و 

ى و خاله و آشنايان و همسايگانش بپذيرد گرچه در ميان ي و عمو و عمه و داخواهر
 .آنها مستحقان دوزخ باشند

: )السالمعليه(امام باقر ) 66: جعفريات. ( إِنَّ اْلحاج َليَشفَّع فِي ولْدِهِ و أَهِلهِ و جِيرَاِنه2ِ
 .كندحاجي، فرزندان و خانواده و همسايگانش را شفاعت مي

3 ارمِيِمهَِل إِنَّ اْلجِلح ِميماْلح ارِهِ وِلج شَْفعامام صادق ) 184/1: محاسن. (ي  
  .كند و دوست دوستش رااش را شفاعت ميهمسايه، همسايه: )السالمعليه(
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برد عدم رعايت حقوق ديگران و احترام به اعتماد آنها، اعتماد را از بين مي
به روز بر مشكالتش افزوده اي كه اعتماد در آن كم رنگ شود، روز و جامعه

   1.گرددمي
در آمدن را در وفاي به » ابرار«قرآن رسيدن به حقيقت برّ و به عضويت 

 و خصوصيت ممتاز يك 4 و تقوي3 و آن را مصداق بارز ايمان2داندعهد مي
كنند را فاسق كند و آناني را كه به عهد خود وفا نمي معرفي مي5نمازگزار واقعي

كند كه همه تعهدات شما روز قيامت مورد بازخواست قرار د مي و تأكي6داندمي
  7.خواهد گرفت

                                                 
1  فاءاإلِئِْتالفِ الو ببوفاي به تعهدات سبب : )السالمعليه(امام علي ) 435: غرر. (س

 .لفت بين اعضاي يك جامعه استهمبستگي و ا
لَيس الِْبرَّ أَنْ ُتولُّوا وجوهُكم ِقبلَ اْلمْشرِقِ و الْمْغرِبِ و لِكنَّ الِْبرَّ منْ آمنَ ِباللَّهِ و الْيومِ   2

 و   و الْيتامى ُقرْبى حبهِ ذَوِي اْل اْلĤِخرِ و الْمالئَِكةِ و الْكِتابِ و النَّبِيينَ و آَتى اْلمالَ على
الْمساكينَ و ابنَ السبيلِ و الساِئلينَ و فِي الرِّقابِ و أَقام الصالةَ و آتَى الزَّكاةَ و الْموُفونَ 
دالَّذينَ ص أْسِ أُولئِكحينَ الْب الضَّرَّاءِ و أْساءِ واِبرينَ فِي الْبالص وا ودإِذا عاه دِهِمهُقوا ِبع

روىِ ) به هنگام نماز،(اين نيست كه ) تنها(نيكى، ) 177: بقره (و أُولِئك هم الْمتَُّقونَ
و تمام گفتگوى شما، درباره قبله و تغيير (مغرب كنيد ) يا(خود را به سوى مشرق و 

كسى است ) و نيكوكار(بلكه نيكى ) آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازيد
، و پيامبران، ايمان آورده و )آسمانى(وز رستاخيز، و فرشتگان، و كتاب كه به خدا، و ر

اى كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و  را، با همه عالقه) خود(مال 
دارد و زكات را  كند نماز را برپا مى واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق مى

 وفا -  به هنگامى كه عهد بستند-به عهد خودكسانى كه ) همچنين(پردازد و  مى
ها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج ها و بيماريكنند و در برابر محروميت مى
گفتارشان با اعتقادشان (گويند و  ها كسانى هستند كه راست مىدهند اين مى

 !ها هستند پرهيزكارانو اين) هماهنگ است
مؤمنان ) 23: مؤمنون. (  الَّذِينَ هم ِلأَمانَاِتِهم و عهدِِهم راعون ... َقد أَْفَلح الْمؤْمُِنون  3

 .كنند ها و عهد خود را رعايت مىآنها كه امانت ... رستگار شدند
كسى كه به پيمان ) 76: آل عمران. ( فَإِنَّ اللَّه يِحب اْلمتَّقينَ  ِبعهدِهِ و اتَّقى منْ أَوفى  4

خداوند ) دارد زيرا خدا او را دوست مى( و پرهيزگارى پيشه نمايد، خود وفا كند
 .پرهيزگاران را دوست دارد

ها و كسانى كه امانت) 32: معارج. (  الَّذِينَ هم ِلأَمانَاتهِِم و عهدِهِم راعون ... الْمصلِّين  5
 .كنند پيمان خود را مراعات مى

بيشتر آنها ) 102: اعراف. (نْ عهدٍ و إِنْ وجدنا أَكَْثرَهم لَفاسِقينَ ما وجدنا ِلأَكَْثرِهِم ِم 6
 !اكثر آنها را فاسق و گنهكار يافتيم) بلكه(را بر سر پيمان خود نيافتيم 

وفا كنيد، كه از عهد ) خود(به عهد ) 34: اسراء. ( أَوُفوا بِاْلعهدِ إِنَّ اْلعهد كانَ مسؤُالً 7
  ! شود سؤال مى) تروز قيام(
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  وفاي به عهد مهمتر از جهاد
حذيفة بن يمان كه از راويان مهم حديث غدير و ديگر حوادث مربوط به 

زماني كه مسلمين به . آن است در مكه همراه پدرش مشرَّف به دين اسالم شد
دو زماني  آن. وانست به مدينه هجرت كندمدينه هجرت نمودند او و پدرش نت

فرصت اين كار را يافتند كه كفار قريش مشغول آماده سازي مقدمات جنگ بدر 
آنها از مكه خارج شدند؛ در بين راه كفار جلويشان را گرفتند و از رفتن . بودند

و گفتند كه تنها در صورتي اجازه رفتن به . آنها به مدينه جلوگيري نمودند
حذيفه و .  داريد كه قول دهيد در جنگ، مسلمانان را ياري نكنيدمدينه را

دو وارد  وقتي اين. اي نداشتند جز آن كه اين تعهد را بنمايندپدرش چاره
مدينه شدند، پيامبر از مدينه خارج شده و به سمت چاهاي بدر حركت نموده 

ي كه حذيفه و پدرش شخصي را سوي حضرت فرستادند و ايشان را از قرار. بود
با كفار قريش گذاشته بودند با خبر نمودند و از حضرت خواستند تا تكليفشان 

  : حضرت به آنها پيغام دادند. را نسبت به حضور در جنگ مشخص نمايند
ايد به پيماني كه با كفار بستيد پايبند باشيد و طبق قولي كه به آنها داده«

   1»!در جنگ حضور نيابيد

  

  راز داري و امانتداراي
شود تا انسان نسبت به مال و آبروي ديگران پايبندي به تعهدات سبب مي

 راز و بعضي از يهاي مالي، افشادر مقابل، خيانت. بل اعتماد باشدنيز امين و قا
مصاديق غيبت، عدم التزام به تعهدات است و موجب از هم گسستگي 

  .شودپيوندهاي اجتماعي مي
رعي و عقلي داشته باشد و يا ها دروغ گفتن مجوز ششايد بعضي وقت

دزدي نمودن براي جلوگيري از گرسنگيِ منجر به مرگ، مشروع شود و يا 
هر عملي . كشتن، بخاطر قصاص و يا نبرد با دشمنان خداوند، مجوز داشته باشد

  . طي زشت نباشديتواند در شرا ميزشتي،
 هيچ. طي جائز نيستياز اين ميان تنها خيانت است كه تحت هيچ شرا

كس حق ندارد در هيچ صورتي برخالف تعهدش عمل كند و به اين وسيله 
  . خيانتي را انجام دهد

                                                 
 72/1: الفقهاء  طبقات  موسوعة 1
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ط الزم و ضروري ي به تعهدات و پرهيز از خيانت را در همه شراياسالم وفا
 آنكه امانت سپرده آدم خوبي باشد و يا فردي 1كم باشد يا زياد؛: كنداعالن مي

 نيهمچن!  باشد4 و يا قاتل امام حسين3ا حتي اگر كشنده انبي2ستمكار باشد،
 و يا پوستش چه رنگي داشته 5كند، از كدام منطقه جغرافيايي باشدتفاوت نمي

   7. و يا داراي چه دين و مذهبي باشد6باشد؛
  8!كه مورد ستم قرار گرفته استآري خيانت زشت است حتي براي كسي

                                                 
1   نِ أَدسا اْلحا أَبةٍ ِمرَاراً َثلَاثاً ياعفَاِتهِ بِسلَ وُقولُ لِي قَبولَ اللَّهِ يسر تِمعَلس أُقْسِم

 )274/74: بحار. (و اْلمخِيطِاْلأَماَنةَ إَِلى الْبرِّ و اْلفَاِجرِ فِيما َقلَّ و جلَّ حتَّى ِفي اْلخَيطِ 
شنيدم كه  )وسلّمآلهوعليهاهللاصّلي(خورم كه از رسول خدا قسم مي :)السالمعليه(امام علي 

اي ابا الحسن امانت را برگردان به : ساعتي قبل از وفاتشان سه بار پشت سر هم 
 .اندا امانت گذاردهنيكوكار يا بدكار، خواه امانت كم باشد يا زياد حتي اگر نخ و سوزن ر

2   َفاءاْلو الْفَاِجرِ و رِّ واَنةِ إِلَى الْباْلأَم اءةً أَدْخصدٍ فِيِهنَّ رلَّ ِلأَحج زَّ وع لِ اللَّهعجي َثلَاثٌ لَم
امام باقر  )162/2: افيك. (بِاْلعهدِ ِللْبرِّ و اْلفَاِجرِ و ِبرُّ اْلوالِدينِ برَّينِ كَاَنا أَو فَاِجرَينِ

سه چيز است كه خداوند عز و جل براي هيچ كس اجازه ترك آنها را ): السالمعليه(
رد امانت به انسان نيكوكار يا بدكار؛ وفاي به عهد نسبت به انسان نيكوكار : نداده است

 .يا بدكار؛ نيكي كردن به پدر و مادر چه نيكوكار باشند و چه بدكار
ها امانت): السالمعليه(امام صادق ) 104: تحف. (ماَناتِ و َلو إِلَى قََتَلةِ اْلأَنْبِياءِ أَدوا اْلأَ 3

 . باشد، باز پردازيدانرا، گر چه به كشندگان پيامبر
) 293/8 :كافي (.أَد اْلأَماَنةَ لِمنِ ائَْتمَنك و أَراد مِْنك النَّصِيحةَ و َلو إِلَى قَاِتلِ اْلحسينِ  4

امانت را به كسي كه شما را امين خود قرار داده است و از ): السالمعليه(امام صادق 
 .شما خير خواهي را انتظار دارد برگردانيد؛ هر چند كه قاتل حسين باشد

  امام صادق  )72/19: وسائل. (إِنْ كَانَ حرُورِياً و إِنْ كَانَ شَاِمياً...أَدوا اْلأَماَنةَ   5
خوارج كه به (امانت را برگردانيد هرچند به كسي كه پيرو مكتب حرورية  :)السالميهعل(

باشد و يا پيرو ) كردندگفتند و ايشان را لعن ميناسزا مي )السالمعليه(امير المؤمنين 
 .باشد) بني اميه و حاميان ايشان(مكتب شام 

امانت را  :)السالمعليه(امام صادق ) 72/19: ئلوسا( ... أَدوا اْلأَماَنةَ إَِلى اْلأَسودِ و اْلأَبيضِ  6
 .برگردانيد چه سياه پوست باشد يا سفيد پوست

: )السالمعليه(امام صادق ) 73/19: وسائل. (أَدوا اْلأَماَنةَ إِلَى أَهِلها و إِنْ كَاُنوا مجوساً  7
 . باشدامانت را به صاحبش برگردانيد هرچند زرتشتي

  : عرض كردم )السالمعليه(به امام صادق : گويد بكر حضرميابي  8
مردي نزد كسي مالي داشت ولي آن فرد وجود مال را انكار كرد و آن را باال كشيد، «

بعد از مدتي به دست اين فردي كه مالش از دستش رفته بود مالي از همان 
 از اين مال تواند بابت آن مالش كه از دستش رفته بودطلبكارش رسيد، آيا مي

  : حضرت» بردارد؟



48    حقوق شهروندي  

  

  

  

  

  

  1باريد بر:حق دوم
ترين راه براي ايفاي حقوق همسايه و عمده، 2بردباري و در پي آن تحمل

ديگر شهروندان و همچنين اتخاذ روش درست در برخورد با تعدي به حقوق 
  . خود از طرف ديگران است

. تحمل تنها راز پايبندي به حقوق و قوانين حاكم بر روابط انساني است
ا توانند حقوق ديگران ركساني كه از تحمل مطلوب برخوردار نيستند، نمي

هميشه رعايت اين حقوق با مشكالتي همراه است و تحمل . بخوبي رعايت كنند
  . گردندواهد شد تا اين حقوق بدرستي ايفااين مشكالت موجب خ

ها و افراد پيرامونمان برقرار اي باشد كه ما با پديدهاگر زندگي همين رابطه
ن باشد، پس كنيم، و اگر اين رابطه، همان برخورد درست با حقوق اطرافيامي
  . اش رنج و مصيبت استتوان نتيجه گرفت كه زندگي، بدون تحمل، همهمي

تحمل، ! زيرا خودخوري يك رنج تازه است. تحمل، غير از خودخوري است
تحملِ مشكالت، نقطه . »حمل نمودن و بر دوش كشيدن مشكالت«يعني 

 فرار كند، خواهد از مشكالتزماني كه شخصي مي. مقابلِ فرار از مشكالت است
كنند كه انسان افزايند و كاري ميگيرند و برخود ميتازه مشكالت، پي او را مي

  . ديگر هيچ وقت نتوانند از آنها رهايي يابد
اگر كسي داراي شش انگشت است بايد با انگشت ششم راه بيايد و نخواهد 

  . پنهانش كند و يا بخواهد آن را ببرد: منكر اين انگشت شود

                                                                                                               
همانا من ! خداوندا: را بگويد، بگويدخواهد بكند كالميولكن اين كار را كه مي! بله«

دارم و آن را از باب خيانت كردن در  اين مال را به جاي آن مالم كه از گرفته بود برمي
 )98/5: كافي(» .دارمامانت و ستم به ديگري بر نمي

  7فراز : ت پاياني كتاب حديث سهمراجعه شود به قسم 1
 .زكات بردباري، تحمل است: )السالمعليه(امام علي  )420: غرر. ( زكَاةُ اْلِحلْمِ الِاحتِمال2ُ
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وجود . دهدل و تحمل آن، ما را از مشكالت بيشتر نجات ميپذيرش مشك
  . آيدتواند تضمين كند كه مشكالت بيشتري سراغ ما نمييك مشكل مي

پردازيم تا ايمن از مشكالت اي است كه ما ميوجود يك مشكل، حق بيمه
هاي آن، قانون دنيا اين است كه براي رهايي از رنج. هاي بيشتر باشيمو هزينه

 اما در جهان آخرت، در زندگي قرار خواهيم 1. تاوان يك رنج را پرداختبايد
  . اش رنج و عذاب استاش رضايتمندي است و يا همهگرفت كه يا همه

. هاي مخصوص به خود را داردچرا اين چنين است؟ هر انساني ويژگي
شود آنها را كند و كمتر حاضر ميخصوصياتي دارد كه روي آنها پافشاري مي

  . يده بگيردند
  وقتي يك . دنده استهاي يك چرخها مثل دندانهخصوصيات انسان

دنده براي خودش بگردد شايد كمتر به مشكلي برخود كند ولي وقتي قرار چرخ
دنده در كنار هم بگردند، آنوقت بايد رعايت حال يكديگر را شد چند چرخ

  .توانند بر محور خود بچرخندبنمايند واال ديگر نمي
اگر توجهي به خصوصيات شخصيتي مردم اطراف خود نداشته باشيم، ما 

چطور توقع داريم بتوانيم با آنها، در اين گردونه زندگي بچرخيم و با يكديگر 
  !اهدافي مشترك را تعقيب نماييم؟

                                                 
 ما أَْفَلت الْمؤِْمنُ ِمنْ واحِدةٍ ِمنْ َثلَاَثةٍ و َلرُبما اجتَمعتِ الثَّلَاثُ علَيهِ إِما بعض منْ يُكونُ 1
م ؤْذِيهِ واِئِجهِ يونْ ِفي َطرِيِقهِ إِلَى حم ؤْذِيهِ أَوي ارج ؤْذِيهِ أَوي هابهِ بلَيْغِلقُ عارِ يفِي الد هع

َلو أَنَّ مؤْمِناً عَلى ُقلَّةِ جبلٍ لَبعثَ اللَّه عزَّ و جلَّ علَيهِ شَيطَاناً يؤْذِيهِ و يجعلُ َله ِمنْ 
 مؤمن هيچ :)السالمعليه(امام صادق ) 214: مشكاة. (إِيماِنهِ أُنْساً َلا يسَتوِحش معه إِلَى أَحدٍ

گاه از سه چيز خالصى ندارد و ممكن است گاهى هر سه هم در يك جا جمع شوند 
اى او را آزار دهد كسى در بين كوچه  اش او را اذيت كند، يا همسايه يا كسى در خانه

بان او را رنج دهد، اگر مؤمن در باالى كوه هم قرار گيرد خداوند شيطانى را و خيا
دهد كه از احدى وحشت  و خداوند آرامشى به او مى .كند تا او را اذيت كند مبعوث مى

 . كند نمى
 مؤْمِناً فِي جزِيرَةٍ ما كَانَ و لَا يُكونُ و َليس بَِكاِئنٍ مؤِْمنٌ إِلَّا و َله جار يؤْذِيهِ و َلو أَنَّ* 

نبوده و : )السالمعليه(امام صادق ) 252/2: كافي. (ِمنْ جزَاِئرِ الْبحرِ لَبعثَ اللَّه َله منْ يؤْذِيهِ
ى باشد كه آزارش رساند، و اگر ا نخواهد بود و نباشد مؤمنى جز آنكه او را همسايه

 . ى را براى او برانگيزد كه آزارش دهدهاى دريا باشد، خدا كس مؤمنى در يكى از جزيره
  . ما كَانَ ِفيما مَضى و لَا ِفيما بقِي و لَا فِيما أَنُْتم فِيهِ مؤِْمنٌ إِلَّا و َله جار يؤْذِيهِ* 
ذيت و آزار انبوده و نيست و نخواهد بود كه مؤمن از همسايه خود در ) 251/2: كافي(

 . نباشد
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اگر قرار است انگشتان يك دست، درهم فرو روند بايد هر انگشتي با 
جابجا شود تا انگشت مقابل بتواند كنار دهد، كمي انعطافي كه از خود نشان مي

اگر اين فروتني و تحمل نباشد، و هر انگشتي تنها خود را ببيند و . او قرار گيرد
براي ديگري حقي قائل نباشد، هيچ فرورفتي، و آغوشي و اتحادي صورت 

  .نخواهد پذيرفت
  :توان جور ديگري نيز مطرح نمودحقيقت فوق را مي

.  بعضي از آرزوها بايد از بسياري از آنها گذشتدر دنيا براي رسيدن به
ها داراي قدرت به همين خاطر انسان. شود همه چيز را با هم داشتنمي

ها را از خود دور كند و به همه توانست همه رنجاگر انسان مي. انتخاب هستند
انسان به كمك . ها برسد ديگر نياز نمود انسان قدرت انتخاب داشته باشدلذت

از . دهد، چه چيزي را فداي چه چيزي كند تجربه و دانش تشخيص ميعقل و
كدام مشكل را بخاطر رسيدن به چه مطلوبي تحمل . چه، بخاطر چه بگذرد

  . از چه رنجي براي رسيدن به چه لذتي استقبال نمايد. كند
خواهند يعني مي! كنندكساني كه انتخاب درستي ندارند اصال انتخاب نمي

  ! خواهند هيچ آروزيي را به گور نبرندمي. هم داشته باشندهمه چيز را با
اصال نمي خواهند . خواهند در زندگي، هيچ رنجي را تحمل كنندنمي
  خواهند همه مي! »پس زنند«نمي خواهند چيزي را ! »برگزينند«

  ! هايشان را محقق سازندخواسته
اطر كند، به همين خآري تحمل خصوصيت انساني است كه انتخاب مي

است كه انسان برتر از فرشتگان است و آنها كه صبر و حلم و تحمل را در خود 
صابرين . 1كنداند خداوند به آنها نزد مالئك مباهات و افتخار ميتقويت نموده

  .  را به آنها وعده داده است3و معيت2كساني هستند كه خداوند مقام حب
. ها استها و نفرت محبتاي ازكنيم، مجموعهدنيايي كه در آن زندگي مي

ها را بايد كنار گذاشت و با بعضي منفورها بايد ماند؛ تا در بعضي از محبوب

                                                 
ء اْلِجوار َفلَا يصاحِبنَا و قَالَ ص احتَِملِ اْلأَذَى عمنْ هو أَكْبرُ ِمنْك و  ي منْ كَانَ يِس1

أَصَغرُ مِنْك و خَيرٌ ِمنْك و َشرٌّ مِنْك فَإِنَّك إِنْ كُْنت َكذَلِك َتْلقَى اللَّه جلَّ جلَاُله يباِهي 
هر كه : فرمودند در سفري مي)وآلهعليهاهللاصلي(بر خدا پيام) 295: دعوات. (بِك الْملَائَِكةَ
تحمل كن از آزار را : و در جايي ديگر فرمودند .است با ما همراه نشودبدي همسايه 
 .تبدتر از خوداز و از خودت بهتر از  و تسالتر از خود كماز  و تتر از خود سالخورده

 . ها ببالد  فرشتهنزد تو  جل جالله بوجودوندخدازيرا اگر تو اين چنين باشي 
 )146: آل عمران (اللَّه يِحب الصاِبرينَ 2
 )46: انفال(إِنَّ اللَّه مع الصاِبرينَ  3
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هاي ديگر ماند و از بعضي منفورهاي ديگر دور نهايت بتوان با بعضي محبوب
  . شد

هايي است شود بخاطر تفاوتها مشاهده ميهمه تفاوت كه بين انسان اين
  .رندهاي خود داكه در انتخاب

و تحملِ ديگران و بخصوص آنها كه به .  زندگي استبنابرين تحمل، جزو
ها، دوستان، همكاران، بيشتر بايد اعضاي خانواده، همسايه: ما نزديكتر هستند

  .مورد تحمل قرار گيرند
شناسيم؛ در نتيجه با عيوب آنها آشنايي ما، اطرافيان خود را بيشتر مي

اين آگاهي .  ناشايست زيادتري از آنها هستيمبيشتري داريم و شاهد رفتارهاي
زيرا انسان ! ظن بيشتري داشته باشيم ما نسبت به آنها سوءشد ميحتي سبب

كند و هاي تازه قضاوت ميبر اساس اطالعاتي كه در ذهن دارد، نسبت به پديده
براي اين كه بسياري از ! بسيار شده است كه در قضاوت، دچار اشتباه شده است

هاي پيرامون ما هر چند تكراري باشند ولي براي بررسي درستِ آنها، پديده
رويم و ما غالبا دنبال اين اطالعات تازه نمي. اي هستيمنيازمند اطالعات تازه

هاي عجوالنه نماييم و همين قضاوتتنها طبق ذهنيات گذشته، قضاوت مي
تنهايي » كسِ «شود كه مدام رنج بكشيم و اطرافيان ما بجاي اين كهباعث مي
  .گردندراهمان مي» خسِ«ما باشند، 
  .است» حسن ظن«و » گذشت«نيازمند به » تحمل«آري 

  گذشت و حسن ظن

تا گذشتي نباشد : اندگذشت و حسن ظن به شدت به يكديگر وابسته
  .پذيردافتد و وقتي حسن ظني نبود گذشتي صورت نميحسن ظني اتفاق نمي

كنيم، شايد پيِ آن را كسي مشاهده ميمعموال ما وقتي خطايي را از 
ماند و ديگر آن صفاي ولي آن خطا در خاطر ما مي! نگيريم و مثال گذشت كنيم

شود ، موجب مي»گذشتِ ناقص«اين . گذشته را در روابطمان نخواهيم داشت
هاي بعدي را اي از كدورت باقي بماند؛ كدورتي كه قضاوتتا، ته ذهنمان، اليه

  .شودمي» سوء ظن«به عبارت ديگر موجب . دهد ميرمورد تأثير قرا
شود تا اطرافيان خود را، محكوم به انجام كاري بكنيم سوء ظن، سبب مي

كه اصال صورت نگرفته و يا اگر انجام هم گرفته باشد، حجم زشتي آن كمتر از 
  .كنيمچيزي است كه ما تصور مي
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به نزديكان خود پيدا تر نسبت با اين انتساب نابجا، ذهنيتي غير واقعي
  دورتر » عفو و گذشت«ظن رشد يابد، ما را از كنيم و هرچه اين سوءمي
  .سازدمي

هاي مريض و ن شدن و مجالست با ذهنسخعامل ديگر براي سوءظن، هم
 معموال اين گونه افراد يكديگر را پيدا كرده و بر هيزم 1.داراي سوءظن است

البته . دهندني را براي خود تشكيل ميافزايند و گروهي شيطادوزخ خود مي
يكديگر را مانند بلكه دريك نگاه كلي غالبا خوبان و بدان در اين دنيا تنها نمي

لذاست كه خداوند در قرآن . افزايند خود ميهازشتي و هاپيدا نموده و بر خوبي
 معلوم است كه كارهاي زشت 2.ها سخن گفته استها و بدياز تعاون در خوبي

  .گيرديبا غالبا با تعاون و همكاري صورت ميو ز
هيچ وقت نبايد به ذهن اجازه داد تا بدون سند و دليلِ محكمه پسند، 

البته ذهن براي خطورات خود . اي انجام دهدقضاوتي درباره كسي و يا پديده
پرورانيم؛ نيازي به اجازه از ما ندارد، ولي اين ما هستيم كه اين خطورات را مي

يرد و در نهايت گ كه عقل و احساس، تحت تأثير اين خطورات قرار ميبه نحوي
  . دهد تا رفتاري مناسب با ذهنمان انجام دهيم و جوارحمان فرمان ميبه اعضا

: فرمايدالاقل قسمتي از ذهنيات ما اين قدرت مخرب دارند؛ لذا قرآن مي
هن را  اين قسمت از ذهنيات منفي، ذ3».ها گناه استبعضي از سوء ظن«

گيرند و درست در حد سازند و آسايش را از صاحب خود ميبشدت آلوده مي
   .تواند مفسده بدنبال داشته باشديك گناه رفتاري، مي

                                                 
: )السالمعليه(امام علي ) 164/12: وسائل. (مجالَسةُ اْلأَْشرَارِ ُتوِجب سوء الظَّنِّ بِاْلأَْخيارِ 1

  .شودوءظن به انسانهاي شريف ميهمنشيني با انسانهاي شرور، موجي س
در راه نيكى و ) 2: مائده. ( و ال َتعاوُنوا عَلى الْإِْثمِ و اْلعدوانِ َتعاوُنوا عَلى الِْبرِّ و التَّْقوى 2

  !در راه گناه و تعدى همكارى ننماييد) هرگز(و ! پرهيزگارى با هم تعاون كنيد
لِده علَى ِبرِّهِ رِحم اللَّه والِداً أَعانَ ولَده عَلى ِبرِّهِ رِحم اللَّه جاراً رِحم اللَّه امرَأً أَعانَ وا* 

 انَ َخلِيَطهَخلِيطاً أَع اللَّه ِحملَى ِبرِّهِ رع ِفيَقهانَ رفِيقاً أَعر اللَّه حِمَلى ِبرِّهِ رع هارانَ جأَع
ر اللَّه حِمَلى ِبرِّهِ رَلى ِبرِّهعع ْلطَاَنهانَ سًلا أَعپيامبر خدا ) 288: امالي صدوق. ( ج  

او و ه فرمود خدا رحمت كند كسى را كه كمك پدرش كند در احسان ب: )وآلهعليهاهللاصلي(
 خدا رحمت كند ،اوه رحمت كند پدرى را كه كمك فرزندش كند در احسان ب

 خدا رحمت كند رفيقى را ،اوه  احسان باش كمك كند در مسايه هاى را كه به همسايه
  ه صحبتى را كه ب خدا رحمت كند هم،اوه كه برفيقش كمك كند در احسان ب

سلطان ه  خدا رحمت كند كسى را كه ب،اوه صحبت خود كمك كند در احسان بهم
 .اوه خود كمك كند در احسان ب

3 الظَّنِّ إِثْم ضع11: حجرات (إِنَّ ب( 
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همانطور كه . انديشيم، بايد وكيل مدافع آنها باشيموقتي درباره ديگران مي
ا و راز سعادت در دني. دوست داريم ديگران هم با ما اينگونه برخورد كنند

آخرت در اين است كه با ديگران آنگونه برخورد كنيم كه دوست داريم ديگران 
  1.نيز درباره ما همانطور برخورد كنند

 بلكه از 2هيچ وقت براي قضاوت، تنها به اطالعات قبلي خود بسنده نكنيم؛
شنويم به دنبال دليلي،  و وقتي توضيحاتش را مي3فرد مقابل توضيح بخواهيم

بعضي .  ايراد، بگرديم تا به كمك آن دليل، بتوانيم او را تبرئه كنيمهر چند قابل
ل او را رد يكنيم تا دالشنويم، تالش مياز ما وقتي توضيحات فرد مقابل را مي

هستيم ايم كه زرنگتر از آن وسيله به او نشان داده كنيم به اينخيال مي! كنيم
 خوردن هستيم؛ ما فريب  واقعا در حال فريبو حال آنكه! كه فريب بخوريم

بهتر آن است كه انسان، ساده و زود باور جلوه كند ! ايمنفس و شيطان را خورده
  . تا اين كه نفسش و شيطان، او را فريب دهند

وقتي قرار است وكيل مدافع ديگران باشيم، ديگر نبايد با ديگران درباره 
يل، كارش اين است وك. آوردند، بحث و جدل كنيماي كه براي كارشان ميادله

هاي قانوني كه كه سخنان موكّل خود را بشنود و سعي كند با تمسك به ماده
  .داند راهي را بيابد تا موكلش را از آنچه گرفتارش شده است خالص كندمي

  » تحمل«نگاهي ديگر به 

. است» تحمل«تحملِ زيادخواهي ديگران، از مصاديق عمده فضيلت 
شود تا به خوبي مشكلي كه ديگران بوجود تحمل زشتي ديگران باعث مي

اگر اين تحمل وجود نداشته باشد، يقينا ديگران بدي . اند حل شودآورده
شدند، فرد مقابل » بد«و وقتي ديگران بيشتر . دهندبيشتري از خود بروز مي

نيز غالبا به خوب بدون خود ادامه نداده و او هم رفتار زشتي را از خود بروز 
 آنوقت است كه مشكل حجيم شده و پيچده گشته و از كنترل خواهد داد و

                                                 
أَنْ ُتحِب َله ما ُتِحب ِلنَْفسِك و تَْكرَه َله ما تَْكرَه ) الحقوق المسلم( مِْنها أَيسرُ حقٍّ 1

ساده ترين حق از ميان حقوق مسلمان اين است كه براي او ) 169/2: كافي. (لَِنفْسِك
آنچه براي خودت دوست داري، دوست بداري و براي او نپسندي آنچه را كه براي 

 .نديپسخودت نمي
درباره دوستت بر ): السالمعليه(امام علي ) 82: تحف. (الَتصرِم أَخاك على ارتِيابٍ 2

 .اساس شك تصميم نگير
با . هيچ كس را): السالمعليه(امام علي  )436: غرر(ال َتزْدرِينَّ أَحداً حّتى تَستَنِْطَقه  3

 .او توضيح بخواهيكوچك نكن مگر اين كه درباره كارش از . سرزنش و تنبيه



54    حقوق شهروندي  

وجود دارد، حل آن مشكل مقابل  طرف درهميشه وقتي مشكل . شودخارج مي
ب مشكل تنها يك طرف  مشكل ديگري، سبب خواهد مسبلِتحم. شودمي
تواند برخورد زشت  ديگر نمي،طرفي كه مشكل ساز استدر اين صورت . باشد

  .  برخورد زشت طرف مقابل بداندخودش را معلول
هميشه موقع ايجاد صلح و آشتي، دو طرفِ دعوا، گناه را اصلي و فرعي 

خب اگر طرف مقابل . اندازندنموده و قسمت اصلي آن را بگردن طرف مقابل مي
دعوا . نمود و هيج سهمي از تقصير متوجه او نبود، ديگر دعوايي نبودتحمل مي

آيد؛ بلكه بخاطر اين است  انجام گرفته بوجود نميهميشه بخاطر كار زشتي كه
و دعوا، يعني ! كه با خطاي انجام گرفته، برخورد زشتي صورت گرفته است

  .همين برخورد زشت، بدتر از خطاي انجام گرفته است
كند انساني كه در مكتب اسالم تربيت يافته است اين را بخوبي درك مي

اصال حق را براي ديگران قائل . د بگذردكه از بسياري از حقوق شخصي خود باي
آيد، كامال قضايي وقتي سخن از حقوق ديگران به ميان مي. باشد نه براي خود

آيد، برخورد قاطع برخورد نمايد ولي وقتي پاي حقوق خودش به ميان مي
قانون و اخالق، دو بالي . قضايي نداشته بلكه با اخالقي كريمانه برخورد نمايد

قانون . تواند موجب حركت و رشد گردددام به تنهايي نمياست كه هيچ ك
  !مربوط حقوق ديگران و اخالق مربوط به حقوق خود

گذارند و بعضي به حقوق ديگران بعضي هيچ به حقوق ديگران احترام نمي
  گذارند ولي براي استيفاي حقوق خود هم از هيچ تالشي دريغ احترام مي

اند و در ر هستند كه به كمال و رشد رسيدهدر اين ميان بعضي ديگ. كنندنمي
كنند ولي نسبت به حقوق عيني كه كوچكترين حقِ ديگران را نيز رعايت مي

بخشد ولي كريم در عيني كه ديگران را مي. خود بسيار بخشنده و كريم هستند
  1.هيچ انتظار ندارد ديگران هم او را ببخشند

ب بخصوص در ميان نزديكان آنچه گفته شد، بيشتر در ايجاد رابطه مطلو
ويژه ميان زن و شوهر بسيار مهم بوده ه  خانواده و بيو باالخص در ميان اعضا
  .شود ميو كليدي طاليي محسوب

                                                 
حافظ ): السالمعليه(امام علي ) 414: غرر(ُكنْ ِللود حافظاً و انْ لَم َتِجد محاِفظاً  1

  . محافظي براي آن نيابي- از طرف مقابل-دوستي باش هرچند 
يم اگر كر): السالمعليه(امام علي ) 385: غرر. (لََقد أْتعبك منْ أْكرَمك إِنْ ُكْنت َكريماً

 .نمايد تو را به زحمت افكنده است باشي هر كس به تو كرم مي
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  تحمل همسايه
 1.ترين وظيفه همسايه داري، تحمل آزار همسايه استترين و سختمهم

ان كه رها  زيرا همچن2.تحمل آزار همسايه، در واقع، نيكي نمودن به آنهاست
اي از انواع مشكالت، مصداق بارز نيكي در حق اوست، كسي هم نمودن بيچاره

هايش دچار انواع مشكالت كه با تحملش نگذاشته است فرد در نتيجه بدرفتاري
اين نيكويي و احسان از ارزش . شود، همان نيكي را در حقش انجام داده است

د صبر است و ثانيا معموال با تشكر بيشتري نيز برخوردار است زيرا، اوال نيازمن
و حتي ممكن است ديگران هم تشكر نكرده و . شودفرد مقابل همراه نمي

   3!همسايه صبور را متهم به خواري و ذلت كنند
اگر همسايه بدي داريم خدا را . نيم كه هميشه، بدتر از بد وجود داردابد

ريد چون شما هيچ شما توقع دا. شكر كنيم كه بدترش گيرمان نيافتاده است
! رود؟پس حسادت كجا مي! بدي نكرديد پس همسايه هم به شما بدي نكند؟

   4.هاست خشم بر خوبي،حسادت

                                                 
) 667/2: كافي( . لَيس حسنُ اْلِجوارِ َكف اْلأَذَى و لَِكنَّ حسنَ اْلِجوارِ صبرُك علَى اْلأَذَى 1

اين نيست كه از آزار همسايه خوددارى به  خوش همسايه بودن :)السالمعليه(امام كاظم 
 .بر آزارش شكيبا باشىبه اين است كه كه كنى، بل

  .  َثلَاثٌ ِمنْ أَبوابِ الِْبرِّ سَخاء النَّْفسِ و طِيب الَْكلَامِ و الصبرُ علَى اْلأَذَى2
سخاوتي كه : سه چيز از دربهاي نيكوكاري است: )السالمعليه(امام علي ) 125/12: وسائل(

 .مودن سخن و صبر بر آزارو خوش ن) و ملكه گشته(دروني شده است 
! صبر كن: حضرت فرمود. اش شكايت نموداز همسايه )السالمعليه(شخصي نزد امام باقر  3

إِنَّما الذَّلِيلُ : حضرت فرمود! زنندمردم به من اتهام ذلت و خواري مي: آن مرد گفت
نْ َظلَمه( .كندخوار و ذليل كسي است كه ستم مي. م202/2: الغُم( 

 :كردم عرضه ايشان و بآمد و  )السالمعليه(صادق نزد امام : رو بن عكرمه گويدعم  4
  :  فرمود»!زاردآمياى دارم كه مرا  همسايه«
  :  من گفتم»!تو با او خوشرفتارى كن«
 من نخواستم با آن وضع از . آن حضرت روى از من بگردانيد»!رحم نكنداو   بهخدا«

   :كردم حضرت جدا شوم از اين رو عرض
  :  فرمود»!دهدكند و مرا آزار ميبا من چنين و چنان مي«
و تو نيز مانند او در صدد آزارش (كنى كه اگر با او آشكارا دشمنى كنى گمان مي«
احتمال دارد (» !و شر او را از خود دور كنى؟(توانى از او انتقام بكشى؛ مي) ىيبرآ

توانى ستم و  در مقام مخاصمه مىاگر آشكارا با او دشمنى كنى آيا : مقصود اين باشد
  : كردم عرض) آزار او را بر خودت ثابت كنى بطورى كه از تو بپذيرد؟

  : فرمود»!آرى من بر او ميچربم«



56    حقوق شهروندي  

شد ها ميپيامبر اسالم در برخورد با شكاياتي كه از اذيت و آزار همسايه
ها با بي توجهي نشان كردند و بعضي وقت به صبر و تحمل سفارش ميابتدا

نمودند منتها وقتي شاكي يات عمال آنها را گذشت توصيه ميدادن به اين شكا
اصرار بر شكايت خود داشت آنوقت در يك اعالن عمومي همگان را نسبت به 

كردند تا همسايه مردم آزار،  و يا كاري مي1دادندآزار همسايگان هشدار مي
مورد هجمه ديگر همسايگان قرار گيرد تا نسبت به زشتي كار خود هشيار 

  2.شود

                                                                                                               
آنها داده و ه  آنچه خداوند بنسبت بهمردم ه اين همسايه تو از كسانى است كه ب«

و عيالى داشته ، اگر اهل ببيندبرد پس چون نعمتى براى كسى ميتفضل كرده، رشك 
) از ناراحتى كه ناشى از حسدى است كه در درون اوست(آنها تعرض كند و ه باشد ب

پيچد، و اگر  بخدمتكارش مى) كه آنها را آزار كند(آنها را بيازارد، و اگر خاندانى ندارد 
بعد  »خدمتكار نداشته باشد شبها را به بيدارى بسر برد و روزها را بخشم بگذراند

  :  داد و فرمودحضرت ادامه
  : كرد مردى از انصار خدمت رسول خدا آمده عرض«
همسايه من در آن خانه   ام، و نزديكترين اى در فالن قبيله خريدارى كرده من خانه"

على و ه  رسول خدا ب"كسى است كه خيرى از او بمن نرسد و از شرش آسوده نيستم
كه من فراموش كردم و گمان ديگرى را هم فرمود :) راوى گويد (- سلمان و اباذره ب

  : دستور داد كه با بلندترين آوازشان در مسجد فرياد زنند كه-دارم كه مقداد بود
"اِئَقهوب هارنْ جأْمي نْ لَمانَ ِلماش از آزار او آسوده نباشد ايمان ندارد  هر كه همسايه؛لَا إِيم" 

ره كرد كه تا چهل خانه است از با دست اشاحضرت پس آنها سه بار آن را گفتند، سپس 
يعنى تا چهل خانه از چهار طرف همسايه (برابر و پشت سر و طرف راست و سمت چپ 

 )666/2: كافي(» ).هستند
از وى روى حضرت  .از همسايه خود شكايت كرد )وآلهعليهاهللاصلي(نزد پيامبر خدا  مردى 1

شكايت  او نشد، بار ديگر  حضرت متوجه،برگردانيد، بار ديگر سخنش را تكرار كرد
   :در اين جا رسول خدا به سلمان و على و مقداد فرمود. نمود
لعنت خدا و مالئكه بر . َلعَنةُ اللَّهِ و الْملَائَِكةِ عَلى منْ آذَى جاره": برويد و فرياد بزنيد«

 )214: مشكاة( »".ها را آزار دهند كسانى باد كه همسايه
. مردى خدمت رسول خدا آمد و از آزار همسايه شكايت كرد: )سالمالعليه(امام باقر  2

  : رسول خدا گفت
  : شكايت آمد و باز رسول خدا به او گفت   نوبت دوم به»!صابر و شكيبا باش«
  :  نوبت سوم به شكايت آمد و رسول خدا به او گفت»!بردبارى و صبورى پيشه كن«
شوند، اثاث منزلت  ز جمعه خارج مىروز جمعه به هنگامى كه عموم مردم براى نما«

رود، آن را ببيند، و  را بيرون بياور و كنار كوچه بريز تا هر كس براى نماز جمعه مى
 آن »"!ام از شر همسايه خانه خود را تخليه كرده" :چون از تو سؤال كنند، به آنان بگو

  : مرد به دستور رسول خدا عمل كرد، همسايه مردم آزارش آمد و گفت
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  توبيخ
 و پرهيز 1شود، منظور بخشيدن واقعي اووقتي سخن از تحمل همسايه مي

ها چرا كه غالبا دعواها بعد از همين سرزنش.  است3 و توبيخ2از هرگونه شماتت
 خصوصا اگر اين توبيخ 4كندور ميسرزنش آتش لجاجت را شعله. آيدبوجود مي

رين رفتارها تها نامعقولانسان. رد فرد صورت گينزد ديگران و بويژه نزد خانواده
چه كمند آنهايي . دگيرن مورد توبيخ قرار مي5را هنگامي دارند كه صراحتا و علنا

اصال كسي كه . ط متوجه اشتباه خود شده و عذرخواهي كنندكه در اين شراي
دهد كه بعد توبيخ داراي اين چنين رشد عقلي باشد، خطايي آنچناني انجام نمي

شود كه مواظب باش، مركب سركشِ لجاجت  هميشه توصيه ميهرچند. شود
  !  كه جز به دره پستي و هالكت نخواهد افكند6تو را با خود نبرد
است نيست  اي جز تذكر به همسايه نسبت به كار زشتي كه كردهاگر چاره

و بشدت مواظب بود كه در اين موضوع . بايد فقط كمي، او را سرزنش نمود
  7.افراط نشود

                                                                                                               
: كافي(» !ات بازگردان، با خدا عهد كردم كه ديگر ناسازگارى نكنم ات را به خانه ثيهاثا«

668/2( 
  6فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث سه 1
  8فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث سه 2
امام علي ) 127: اعالم. (ِتِهم إِلَيهَِترُْكه َتوبِيَخهم عِْند إِساء... ) المرء( ِمنْ ِحْفظِ ِجوارِهِ 3
  در مصاديق همسايه داري، ترك توبيخ همسايه هنگامي كه بدي : )السالمعليه(

  .باشدكند، ميمي
4  توجنْ رم ِتبَتعاس ورِثُ الضَّغيَنةَ وي فَإِنَّه التُكِْثرِ العِتاب لى ما فيهِ وع تَِملْ أخاكإِح

هتابل كن: )السالمعليه(امام علي ) 84: تحف. (إععيوبي را كه در دوستت وجود دارد تحم !
شود، كسي را سرزنش كن كه اميد  و او را زياد سرزنش ننما، زيرا اين باعث كينه مي

 .داري مؤثر واقع شود
5 شاَنه ةً َفقَدالنِيع َظهعنْ وم و زاَنه ِسرّاً فََقد ظَ أَخاهعنْ وامام ) 350/2: كشف. (م

اش را پنهاني موعظه كند؛ موجب زيبايي او هر كس برادر ديني: )السالمعليه(عسكري 
 .شده و هر كس او را آشكار پند دهد او را زشت جلوه داده است

6 مأَنْ َتج اكإِياجِحةُ اللَّجطِيم مواظب باش كه مركب لجاجت ) 31: نهج؛ نامه. ( ِبك
 .دنسبت تو چموش نشو

روى در  زياده: )السالمعليه(امام علي ) 84: تحف. (الْإِْفرَاطُ فِي الْملَامةِ تَِشب نِيرَانَ اللَّجاجِ 7
 . سازدتوبيخ، آتش لجاج را مشتعل مي
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توان با يك نگاه، تذكري داد ديگر نيازي به اشاره نيست و اگر ر مياگ
اي شود تنها با كلمه و اگر مي1بشود با اشاره اين كار را كرد نبايد سخني گفت

  . پندي داد، نيازي به گفتن چند جمله نيست
 مردم اطراف ما غالبا مؤمنيني هستند كه پس 2.پشيمان شدن، توبه است

شوند، همچنان كه بعد از انجام كار خوب ي، ناراحت مياز انجام كار زشت
گويد، همسايه خطاكار از كاري كه ، به ما مي4 حسن ظن3.گردندخوشحال مي

 5كرده است پشيمان است هرچند بخاطر غروري كه دارند اظهار پشيماني نكند
. خواهي ننمايد و حتي در ظاهر از كاري كه كرده دفاع نيز بنمايدو بالتبع عذر

  .  او نيستينها هيچ كدام دليل بر پشيمان شدنا
 همسايه و موعظه  پند دادنط ما شروع كنيم بهيحال اگر در اين شرا

شود، كه غالبا از اين پند و موعظه بوي توبيخ و سرزنش استشمام مياو كردن 
گردد و تازه اصال شد دوباره بر ميآنوقت شيطاني كه كم كم داشت از او دور مي

  6.كندد را آغاز ميتاختن خو

                                                 
كنايه در سرزنش  :)السالمعليه(امام علي ) 215: غرر. (التَّعريض ِلْلعاِقلِ أََشد ِمنْ عِتاِبهِ 1

 .از تصريح استتر عاقل سخت
  .پشيماني توبه است: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 55: تحف. (النَّدم َتوبةٌ 2
) 31دعاي : صحيفه سجاديه. (اللَّهم إِنْ يُكنِ النَّدم َتوبةً إَِليك َفأَنَا أَنْدم النَّادِمِينَ* 

ن پشيمان ترين پشيمانان اگر پشيماني بازگشت و توبه به سوي توست، پس م! خدايا
 .هستم

  امام صادق ) 232/2: كافي. (منْ سرَّْته حسنَُته و ساءْته سيئَُته َفهو مؤِْمنٌ 3
هر كس كارهاي خوبش او را خوشحال كند و كارهاي بدش او را ناراحت : )السالمعليه(

 .سازد، پس او مؤمن است
 )173: مصباح(نُِكم َتغْتَنِموا ِبها صَفاء الَْقْلبِ و نَقَاء الطَّبعِ أَحسُِنوا ظُُنوَنكُم بِإِْخوا 4

درباره برادران دينى خودتان گمان نيكو داشته باشيد تا : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا 
 .دلهاى شما صفا و طهارت پيدا كند

5 دوبِم ُكملَ إِلَينْ أَقْبوبِ ميُنوا فِي عْخَضع َلها فَانها لَا تَْطعَئةٍ ييلَى سع قُِّفوهلَا ُتو ِتهِ و
  امام صادق ) 150/8: كافي(لَيست ِمنْ أَْخلَاقِ رسولِ اهللاِ و لَا ِمنْ أَْخلَاقِ أَولِياِئهِ 

كسي كه براي دوستي سراغ شما آمده است او را نسبت به عيوبي كه ): السالمعليه(
 ندهيد و نسبت به بدي كه انجام داده و حال پشيمان گشته او دارد مورد سرزنش قرار

  . را متوقف نكنيد، زيرا اين نه از اخالق پيامبر است و نه از اخالق دوستان او
6 لَم مِْنه تاب بِذَْنبٍ قَد رَ أَخاهينْ عم َلهمعّتى يح تمام. (يپيامبر اعظم ) 113: ور
ر كس دوستش را به خاطر گناهي كه از آن توبه نموده است ه: )وآلههيعلاهللايصل(

 .دهد ميرد مگر اين كه آن كار را انجام مي سرزنش نمايد نمي
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   كمك:حق سوم
   رهوار سواري هشداراي كه بر مركبِ

  خر هيزم كش همسايه تپيده به گل است
   درويش مخواه همسايهآتش از خانه

گذرد دود دل استروزن او مي كانچه بر  
  

: در متون حديثي از كمك به همسايه به چهار تعبير ياد شده است
 و نصرت و 3؛ اعانه و كمك به او2اش اغاثه و فرياد رسي؛1استجابت خواسته او

  4.اشياري
رجات و همه اين تعابير برگشت به همان اعانه و كمك دارد هرچند د

  . ها، متفاوت استموارد كمك، در اين تعابير
يكي از بارزترين مصاديق بهم پيوستگي جامعه انساني اين است كه آنها 

  دانند لذا در رفع آن كوشش يم ميخودشان را در مشكالت يكديگر سه

                                                 
  5فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث دو 1
2أَغَثَْته َتغَاثَكارِ َقاُلوا َلا قَالَ إِنِ اسقَّ اْلجونَ حرخدا پيامبر ) 214: الفؤاد. ( أَ تَد  
: دانيد حق همسايه چيست؟ گفتندآيا مي:  از اصحابشان سؤال نمودند)وآلهعليهاهللاصلي(

  !اگر از تو فريادرسي خواست، به فريادش برس: حضرت فرمود. خير
  2فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث دو 3
  3فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث سه 4
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توان به آن اي اين خصوصيت را نداشته باشد، ديگر نمياگر جامعه. كنندمي
كنند، به توان به صرف اين كه پرندگان با هم پرواز ميآيا مي. گفت» جامعه«

افتد اي به دام صيادي ميخير زيرا وقتي پرنده! گفت؟» جامعه پرندگان«آنها 
شان كنار هم يآنها فقط طبق غريزه. كنندراي نجات او نميديگران كاري ب

  . كنند ولي هيچ در غم و شادي هم شريك نيستندزندگي مي
قرآن، آناني را كه به فكر مشكالت معيشتي نيازمندان نيستند، معتقد به 

و براي نماز و ديگر . داندمعاد ندانسته بلكه منكر و حتي تكذيب كننده آن مي
 و 1آيا تا بحال در آيات سوره ماعون. ان هيچ ارزشي قائل نيستاعمال عباديش

  ايد؟ تدبر نموده2بلد

                                                 
1 تيءينِأَ ربِالد كَذِّبالَّذِى ي  * تِيمالْي عدالَّذِى ي فَذَالِك * لىع ُضلَا يح امِ  وَطع 

و  * الَّذِينَ هم يرَاءونَ * الَّذِينَ هم عن صلَاتِهِم ساهونَ * َفويلٌ لِّلْمصلِّينَ * الِْمسكِينِ
  .يمَنعونَ الْماعونَ

اي؟ آن كند مورد بررسي قرار دادها شخصي كه روز جزا را تكذيب ميآي!) اي پيامبر(
  تشويق ) ديگران را(راند و بر غذاي مستمندان كسي است كه يتيم را از خود مي

كنند آناني كه نسبت به نماز خود سهل انگاري مي! پس واي بر نمازگزاران. كندنمي
كنند، و از آنچه كمك ودنمايي مي، آناني كه خ)خوانندخوانند و گاهي نميگاهي مي(

 .كنند ميبه ديگران است، ممانعت
َلقَد َخلَقَْنا الْانسانَ  * و والِدٍ و ما وَلد * و أَنت ِحلُّ بهَِاذَا الْبَلدِ * َلا أُْقسِم بِهَاذَا الْبَلدِ 2

أَ يحْسب أَن لَّم  *  أَهلَْكت ماًلا لُّبدايُقولُ * أَ يحْسب أَن لَّن يْقدِر علَيهِ أَحد * فىِ كَبدٍ
دأَح رَهنَينْ * ييع ل لَّهْعنج َشفَتَينْ *   أَ َلم اًنا ولِس نِ *   ويدالنَّج نَاهيده و *  مَفلَا اقَْتح
ما ذَا تِيي * عام فىِ يومٍ ذِى مسغَبةٍأَو إِْط * فَك رقَبةٍ * و ما أَدرئك ما اْلعقَبةُ * اْلعقَبةَ
ُثم كاَنَ ِمنَ الَّذِينَ ءامُنواْ و َتواصواْ بِالصبرِْ و َتواصواْ  * أَو مِسكِيًنا ذَا مترَْبةٍ * مْقرَبةٍ

 * اِتَنا هم أَصحاب الْمشَْمةِو الَّذِينَ كََفرُواْ بَِاي * أُوَلئك أَصحَاب المَيمَنةِ * بِالْمرْحمةِ
  .علَيهِم نَار مؤْصدةُ

و قسم به پدر و * شهرى كه تو در آن ساكنى، * ، ] مّكه[قسم به اين شهر مقدس 
كه ما انسان را در رنج آفريديم * ، ] ابراهيم خليل و فرزندش اسماعيل ذبيح[فرزندش 

تواند بر او  كند كه هيچ كس نمى مان مىآيا او گ)! * و زندگى او پر از رنجهاست(
آيا * » !ام نابود كرده) در كارهاى خير(مال زيادى را «: گويد مى! * دست يابد؟

! * است؟) كه عمل خيرى انجام نداده(كند هيچ كس او را نديده  گمان مى) انسان(
 ير و شرو او را به راه خ! * و يك زبان و دو لب؟* آيا براى او دو چشم قرار نداديم، 

دانى آن گردنه  و تو نمى! * ولى او از آن گردنه مهم نگذشت! * هدايت كرديم
يتيمى از ... * يا غذا دادن در روز گرسنگى * اى،  آزادكردن برده! * چيست

سپس از كسانى باشد كه ايمان آورده * نشين را،  يا مستمندى خاك* خويشاوندان، 
كه (اند » اصحاب اليمين«آنها ! * كنند مىو يكديگر را به شكيبايى و رحمت توصيه 
اند  و كسانى كه آيات ما را انكار كرده)! * دهند نامه اعمالشان را به دست راستشان مى



      61حقوق شهروندي 

كنند ما قيامت را در نظر ما منكر قيامت، كساني هستند كه علنا اظهار مي
قرآن . داندولي قرآن محدوده منكرين قيامت را بسيار وسيعتر مي. قبول نداريم

ه قيامت را ابراز نداشتند جزو منكرين به همه آنهايي را كه به رفتارشان اعتقاد ب
   1.داندقيامت مي

  مواسات و ايثار
كمك به ديگران و بعد از آن مواسات و در مرحله آخر ايثار مراحل سه 

  .اي است كه هر انسانِ رو به كمالي بايد آنها بپيمايدگانه
در جامعه آرماني هر يك از افراد جامعه كه داراي امكانات مادي بهتري 

اش، اين د، بايد بجاي مجلل نمودن زندگي خود و افزودن به رفاه خانوادهش
چرا . كنندامكانات را در اختيار كساني قرار دهد كه زير حد متوسط، زندگي مي

اي از زندگي مجلل برخوردار باشند و گروهي ديگر در جامعه اسالمي، بايد عده
   2!شند؟هاي اوليه خود نيز دچار مشكل بادر رفع نيازمندي
توانيم فقراي توانيم همه مردم جهان را از فقر برهانيم، اگر نمياگر ما نمي

توانيم كاري براي نيازمندان شهر خود بكنيم، كشور خود را غني كنيم، اگر نمي
كافي است وقتي . توانيم اطرافيان خود را از تنگدستي نجات دهيمالاقل مي
يم، مازاد پول خود را براي اين كه هاي اوليه خود را تأمين نمودنيازمندي

دانيم البته همه ما مي. ي در حد ما داشته باشند هزينه كنيمگديگران هم زند
ها خواسته ترين كاري است كه خداوند از انسانسخت. كه اين كار سخت است

اي مشكالت  حل ريشه1.؛ ولي هميشه كارهاي پرارزش سخت هستند3است
  . پذيردانجام ميجامعه با همين كارهاي سخت 

                                                                                                               
بر آنها آتشى ). * شود كه نامه اعمالشان به دست چپشان داده مى(افرادى شومند 
 )!كه راه فرارى از آن نيست(است فروبسته 

 مْقعده تَبوأَ فَقَد تُْقض لَم أَم ُقضِيت يبالِي لَا َفهو نِيةٍ ِبغَيرِ أَخِيهِ حاجةِ فِي سعى منْ 1
هر كس تالشش در راه برآوردن ): السالمعليه(امام علي  )74: مصادقه(النَّارِ  ِمنَ

هاي دوستش جدي نباشد و لذا برايش مهم نباشد كه نياز دوستش برطرف   حاجت
 . جايگاهش در دوزخ قرار خواهد داشتشود يا نه؛

  پيامبر خدا ) 250: ثواب. (ما آمنَ ِبي منْ بات شَبعانَ و أَُخوه الْمسلِم طَاو 2
به من ايمان نياورده است كسي كه سير بخوابد و حال آن كه برادر : )وآلهعليهاهللاصلي(

 ! مسلمانش از گرسنگي بخود بپيچد
3 اةُ أَ َلا أُخِْبرُكاسوم و النَّاسِ ِمنْ أَنْفُِسِهم افَلى َخلِْقهِ إِْنصع اللَّه ا افَْترَضم ِبأََشد 

الْإِْخوانِ فِي اللَّهِ عزَّ و جلَّ و ذِْكرُ اللَّهِ عزَّ و جلَّ علَى ُكلِّ حالٍ َفإِنْ عرََضت َله طَاعةٌ عِملَ 
م َله رََضتإِنْ ع ا وا ِبهةٌ َترََكهصِيتو را از :)السالمعليه(امام صادق ) 317: امالى مفيد(ع 
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اما ايثار به معناي قرار . آنچه گفته شد، مربوط به مرحله مواسات است
  دادن زندگي خود پايين تر از زندگي آناني است كه از ما كمك دريافت 

  .كنندمي
خداوند سوره انسان را نازل نمود تا ارزش كاري را كه اهل بيت عصمت و 

ها اين پيام را بدهد كه هد و به انسانطهارت در ايثاري كه انجام دادند ارج ن
آنها سه روز . الگو بودن حضرات معصومين نه يك امتياز بدون سند است

هايش را گذرانده و روزهايش روزه گرسنگي را تحمل نمودند و تنها با آب شب
شان را كوفته بودند و تقاضاي كمك يداشتند تا به كساني كه درب خانه

   2.نگويند» نه«نمودند، 
 مردى از ؛ طواف ميكردم)السالمعليه(با امام صادق : ابان بن تغلب گويد

ه من برخورد و درخواست كرد همراه او بروم كه حاجتى دارد، او به اصحاب ب
من اشاره كرد و من كراهت داشتم امام را رها كنم و با او بروم، باز در ميان 

  :  او را ديد، بمن فرمودحضرتطواف بمن اشاره كرد و 
  : كردم  عرض»اى ابان اين تو را ميخواهد؟«

                                                                                                               
ى كه خداوند بر بندگانش واجب ساخته خبر ندهم؟ با مردم در يدشوارترين چيزها

رابطه با خود به انصاف رفتار كردن، و مواسات و يارى رسانى برادران دينى، و ياد خدا 
 برايش پيش آمد بدان عمل كند، و اگر ىيبودن در هر حال، پس اگر طاعتى خدا

 .معصيتى برايش پيش آمد آن را ترك نمايد
برترين عملها، : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 191/67: بحار(أَْفَضلُ اْلأَعمالِ أَحمزُها  1

 .پرزحمت ترين آنهاست
عيًنا يْشرَب بهَِا عِباد اللَّهِ يَفجرُونهَا  * وراإِنَّ اْلأَبرَار يْشرَبونَ ِمن َكأْسٍ كاَنَ ِمزَاجها كَاُف 2

  و يْطعِمونَ الطَّعام على * يوفُونَ بِالنَّذْرِ و يخََاُفونَ يوما كاَنَ َشرُّه مستَطِيرًا * تَْفجِيرًا
  جزَاء و لَا شُُكورا   اللَّهِ َلا ُنرِيد مِنكم ِلوجهِ  إِنمَا نُْطِعمكم * حبهِ ِمسكِينًا و يتِيما و أَسِيرًا

َفوَقئهم اللَّه َشرَّ ذَالِك الْيومِ و َلقَّئهم َنْضرَةً و  * إِنَّا نخََاف ِمن ربَنا يوما عبوسا قَمَطرِيرًا* 
   ...و جزَئهم بِما صبرَُواْ جنَّةً و حرِيرًا * سرُورا
از * نوشند كه با عطر خوشى آميخته است،  از جامى مى) و نيكان(ين ابرار به يق
نوشند، و از هر جا بخواهند آن را جارى  اى كه بندگان خاص خدا از آن مى چشمه
كنند، و از روزى كه شر و عذابش گسترده است  آنها به نذر خود وفا مى* ! سازند مى
و » مسكين«دارند، به ) و نياز(آن عالقه را با اينكه به ) خود(و غذاى * ترسند،  مى
كنيم، و  ما شما را بخاطر خدا اطعام مى:) گويند و مى(* ! دهند مى» اسير«و » يتيم«

ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزى * ! خواهيم هيچ پاداش و سپاسى از شما نمى
 آن روز خداوند آنان را از شرّ) بخاطر اين عقيده و عمل(* ! كه عبوس و سخت است

و در برابر * ! پذيرد در حالى كه غرق شادى و سرورند دارد و آنها را مى نگه مى
  ...!دهد صبرشان، بهشت و لباسهاى حرير بهشتى را به آنها پاداش مى
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  :  فرمود»!آرى«
  :  گفتم»او كيست؟«
  :  فرمود»مردى از اصحاب ماست«
  : كردم  عرض»او مذهب و عقيده تو را دارد؟«
  : فرمود »آرى«
  :كردم  عرض»!نزدش برو«
  :  فرمود»!طواف را بشكنم؟«
  :  گفتم»!آرى«
  :  فرمود»!اگر چه طواف واجب باشد؟«
   »!ىآر«

همراه او رفتم و سپس خدمت حضرت رسيدم و  :دهدادامه ميابان 
   :پرسيدم
  :  فرمود»!من خبر دهه حق مؤمن را بر مؤمن ب«
  : كردم  عرض»!اى ابان اين موضوع را كنار گذار و طلب مكن«
او اصرار نمودم تا ه كردم و ب  سپس همواره تكرار» قربانت گردم!چرا«
  : فرمود
من نگريست و چون ديد ه  سپس ب»؟او ميدهىه لت را باى ابان نيم ما«

  : كه چه حالى بمن دست داد فرمود
دانى كه خداى عز و جل كسانى را كه ديگران را بر  مگر نمي!اى ابان«

 أَْنفُسِهِم  و يؤِْثرُونَ على: آنجا كه فرموده است(اند ياد فرموده؟  خود ترجيح داده
  : كردم  عرض»)1و َلو كانَ بِِهم َخصاصةٌ

  :  فرمود»!چرا قربانت«
او دهى او را بر خود ترجيح ه آگاه باش كه چون تو نيمى از مالت را ب«
ايد، ترجيح او بر تو زمانى است كه از نصف ديگر  ى، بلكه تو و او برابر شدها نداده

  2»!او دهىه ب

  !يك سؤال مهم
  تواند اموال خود را ايثار كند؟ آيا هر كسي مي

                                                 
 9: حشر 1
 171/2: كافي 2
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دهد، فردي همه اموالش را انفاق كند آنگونه كه ديگران اجازه نميقرآن 
، بايد در بخشش مال، 1سرزنشش كند و خود نيز محتاج كمك ديگران شود

 اين خصوصيت بندگان خداي رحمان 3، ميانه رو بود2مثل همه امور ديگر
  4.است

  ن را در سوره انسا )السالممعليه(از طرفي ديگر قرآن ايثار اهل البيت 
ستايد و در حديث ابان بن تغلب نيز امام توصيه به ايثار به مؤمنين را نموده مي
  حال بايد چه كرد؟ ايثار مطلوب است يا خير؟. بود

: تواند ايثار ارزشمند باشدپاسخ اين است كه با رعايت يكي از دو شرط، مي
اش ه خانواديكند بايد با رضايت كامل اعضااول اين كه شخصي كه ايثار مي

كه با  )السالمماعليه(اين كار را بكند همچون ايثار امام علي و حضرت فاطمه 
و جناب فضه خدمتگذار آن خانه  )السالمماعليه(همراهي امام حسن و امام حسين 

  . صورت گرفت
امام . گيردشرط دوم وضعيت ايماني كسي است كه مورد ايثار قرار مي

كنند كه نسبت به يكي از اصحاب ب توصيه ميبه ابان بن تغل )السالمعليه(صادق 
در آن زمان كه مؤمنين و شيعيان خالص بسيار اندك بود، . حضرت ايثار نمايد

بر همان مقدار اندك فرض بود كه به شدت اتحاد بين خودشان را حفظ كنند و 
  . از هرگونه ايثار نسبت به يكديگر بخل نورزند

. عيشت مستمندان را داشته باشندخواهد جامعه انساني دغدغه ماسالم مي
انديشند الاقل سهمي مشخص بيش و در اين راه اگر هم به ايثار و مواسات نمي

                                                 
. ْقعد مُلوماً محسوراً عُنقِك و ال تَبسْطها ُكلَّ الْبسطِ فََت  و ال َتجعلْ يدك مْغُلوَلةً إِلى1
و ) و ترك انفاق و بخشش منما(هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن، ) 29: اسراء(

 دست خود را مگشاى، تا مورد سرزنش قرار گيرى و از كار فرومانى) نيز(بيش از حد! 
 امور حد وسط آن بهترين: )السالمعليه(امام كاظم ) 540/6: كافى(خَيرُ اْلأُمورِ أَوسُطها  2

  .است
 * فيو اْقصِد  ْشِيكميانه رو باش) در مسير زندگى(در ره رفتنت ) 19: لقمان( م! 
3 ْفوْنفُِقونَ ُقلِ اْلعما ذا ي َئُلونَكسپرسند چه چيز انفاق كنند؟  از تو مى) 219: بقره. (ي

 .از ما زاد نيازمندى خود: بگو
. ذينَ إِذا أَنْفَُقوا َلم يسرُِفوا و لَم يقُْترُوا و كانَ بينَ ذِلك َقواماًالَّ... ِعباد الرَّحمانِ  4
گيرند،  كنند و نه تنگ مى اند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى كسانى) 67: فرقان(

 .گزينند حد وسط را برمى]  روش[و ميان اين دو 
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هاي ماهيانه و از مقدار تعيين شده زكات و خمس، جهت مستمندان در هزينه
  1.يا ساالنه خود منظور نمايند

 نيامي بنگرشي فرزند دوسف،ي از فرزندش عقوبي حضرت يي از جداپس 
 در حال مناجات به درگاه خداوند ي بزرگ، روزامبري پنيا.  جدا شدي از وزين

 از زي را ننيامي مرا كم بود كه بن،ييناي و نابوسفي از يبارالها، دور«: عرض كرد
  :  شدي به او وح»!يمن گرفت
كنم و به تو ي زنده متي باشم، براراندهيمن اگر فرزندانت را م! عقوبي يا«
 و آن را ي كشتي كه در فالن روز، گوسفندي دارادي به اي آيلگردانم، ويبرم

 تو و روزه دار هي كه همساي و فالني و به فالني و با اهلت خورديكباب كرد
حضرت يعقوب در فرداي آن روز دستور داد تا محدوده » !؟ي نداديزيبودند، چ

  2.ديك فرسخ از اطراف ندا كنند كه هر كس گرسنه است به خانه يعقوب بياي
آنچه در احاديث مربوط به حقوق همسايه از دو مصداق قرض و عاريه 

  :نام برده شده است» كمك«براي 

   3قرض) أ
 اسالمي يك شهروند –هاي رشد ايماني دادن قرض الحسنه، يكي از مالك

  زيرا اگر اين رشد وجود نداشته باشد، مشكالت مالي همشهريان را . است
  . دهد نموده و بجاي قرض الحسنه، قرض ربوبي مياي براي رشد مالي خودبهانه

در نتيجه درباره اصل پول . داندقرآن قرض الحسنه را، قرض به خداوند مي
نگراني كه بخاطر آن، غالبا . و سود آن نبايد هيچ نگراني وجود داشته باشد

   4.گيردقرض گيرنده تحت فشار قرار مي

                                                 
... همانا پرهيزگاران ) 19: ذاريات. ( قٌّ لِّلسائلِ و المَحرُوم فىِ أَمواِلِهم ح...إِنَّ الْمتَّقِينَ  1

  !استدر اموال آنها حقّى براى سائل و محروم 
) 25 و 24: معارج. ( لِّلسائلِ و الْمحرُوم، الَّذِينَ فىِ أَموالِهِم حقٌّ معُلوم...   الْمصلِّين

براى تقاضاكننده و  شان حق معلومى است كه در اموال هستندآنها... نمازگزاران 
 . محروم

 667/2: كافي 2
  1فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث دو 3
: بقره ( ميسرَةٍ و أَنْ َتصدُقوا خَيرٌ َلكُم إِنْ ُكنُْتم َتعلَمونَ  إِنْ كانَ ذُو عسرَةٍ فَنَِظرَةٌ إِلى4

اخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايى، مهلت قدرت پرد) بدهكار،(و اگر ) 280
براى خدا به او ببخشيد ) و در صورتى كه براستى قدرت پرداخت را ندارد،! (دهيد

 !بدانيد) منافع اين كار را(بهتر است اگر 



66    حقوق شهروندي  

در عوض به قرض الحسنه، كند و خداوند قرض ربوي دچار بي بركتي مي
   عالوه بر آن قرض الحسنه 2. سوي چندين برابر1.بخشدبركت زيادي مي

و در آخرت . تواند سردي روابط اجتماعي را تبديل به گرمي و صميميت كندمي
، آري خداوند 4اين پاداشي بسيار كريمانه است. 3بهشت را ارزياني فرد كند

  5!بسيار سپاسگذار است

  6عاريه) ب
ل مورد نياز ي از رسوم بسيار پسنديده بين همسايگان، عاريه دادن وسايكي
در سوره ماعون . كندمي» ماعون«ل تعبير به يقرآن از اين وسا. بوده است

دهند به سختي مذمت خداوند آناني را كه به همسايگانشان چيزي را عاريه نمي
والش طفره رود، كه تنها در صورتي فرد مجوز دارد از عاريه دادن ام. نموده است

همسايه، بارها امتحانش را در درست نگهداي امانتي كه گرفته است بد جواب 
  .داده است

                                                 
خداوند، ) 276: رهبق ( يمحقُ اللَّه الرِّبا و يرْبِي الصدقاتِ و اللَّه ال يِحب ُكلَّ َكفَّارٍ أَثيم1ٍ

و خداوند، هيچ انسانِ ناسپاسِ ! دهد كند و صدقات را افزايش مى ربا را نابود مى
 .دارد گنهكارى را دوست نمى

 منْ ذَا الَّذي يْقرِض اللَّه َقرْضاً حسناً فَيضاعَِفه َله أَْضعافاً َكثيرَةً و اللَّه يقِْبض و يبصطُ 2
هِ ُترْجإِلَي ونَ وو از اموالى (دهد، » اى قرض الحسنه«كيست كه به خدا ) 245: بقرة(ع

تا آن را براى او، چندين برابر كند؟ و خداوند است ) كه خدا به او بخشيده، انفاق كند،
و انفاق، هرگز باعث كمبود روزى (سازد  محدود يا گسترده مى) كه روزى بندگان را(

 ).و پاداش خود را خواهيد گرفت(گرديد  و به سوى او باز مى). شود آنها نمى
 و عزَّرتُموهم و أَْقرَْضتُم اللَّه َقرْضاً   لَِئنْ أَقَمُتم الصالةَ و آتَيتُم الزَّكاةَ و آمْنتُم ِبرُسلي3

ري ِمنْ َتحنَّاتٍ َتجج ِخَلنَُّكمَلأُد و ئاِتكُميس نُْكمناً َلأُكَفِّرَنَّ عسحا اْلأَْنهار12: مائدة. (ِته (
اگر نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و به رسوالن من ايمان بياوريد و آنها را 

، ]در راه او، به نيازمندان كمك كنيد[يارى كنيد، و به خدا قرض الحسن بدهيد 
تبعاتي كه زشتيهايي كه نسبت به يكديگر انجام داده ايد و [پوشانم  گناهان شما را مى

و شما را در باغهايى ]  مى بخشمها در روابطتان ايجاد نموده است، همه را اين زشتي
 .كنم از بهشت، كه نهرها از زير درختانش جارى است، وارد مى

4رٌ َكريمأَج َله و َله ضاعَِفهناً فَيسَقرْضاً ح اللَّه ْقرِضنْ ذَا الَّذي يكيست )11: حديد. ( م 
تا خداوند آن ) و از اموالى كه به او ارزانى داشته انفاق كند(ه خدا وام نيكو دهد كه ب

 !را براى او چندين برابر كند؟ و براى او پاداش پرارزشى است
5ليمح َشُكور اللَّه و غِْفرْ َلكُمي و َلكُم ضاعِْفهناً يسَقرْضاً ح 17: تغابن. ( إِنْ تُْقرُِضوا اللَّه( 

اين (دهند، » قرض الحسنه«به خدا ) از اين راه(ان و زنان انفاق كننده، و آنها كه مرد
 !شود و پاداش پرارزشى دارند براى آنان مضاعف مى) قرض الحسنه

  3فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث دو 6
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ولي به حال بايد حتي در صورت امين نبودن همسايه، احتياط نمود و تنها 
طي خيلي خاص، باز هم به عاريه دادن ادامه داد زيرا كسي كه در اين يدر شرا

 محروم شده و در اين صورت اموراتش د لطف خداونمورد بخل بنمايد از فضل و
  1.شودبخودش واگذاشته مي

  2دو مسئله شرعي درباره عاريه
گيرد چنانچه در نگهداري و يا استفاده از آن كسي عاريه مي - 1

كوتاهي نكرده باشد، و بعللي مال عاريه، آسيب ببيند و يا گم شود، 
اين مورد با او شرط كه ابتدا در يرنده عاريه، ضامن نيست مگر اينگ

اين كه او كوتاهي كرده يا نكرده، سخن خود او در اين . ضمان شود
  . باره حجت است

هر ) مستعير(و عاريه گيرنده ) معير(هريك از عاريه دهنده  - 2
 . توانند عاريه را برگردانندزمان كه خواستند مي

                                                 
1 هَنعهِ مإِلَي تَاجارِهِ إِذَا احونَ ِمنْ جاعاْلم نَعنْ مإَِلى  م َكَلهو ةِ وامالْقِي موي َفْضَله اللَّه

) 249: ثواب. (نَفِْسهِ و منْ وَكَله اللَّه إِلَى نَفِْسهِ هَلك و لَا يقْبلُ اللَّه عزَّ و جلَّ َله عذْراً
آن ه  ب هر كه ابزار زندگى را از همسايه خود دريغ كند چون:)وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا 

نياز دارد خدا در قيامت فضل خود را از او دريغ كند و او را بخود واگذارد، و هر كه را 
 .خدا بخودش واگذارد هالك شود و خدا عز و جل از او عذرى نپذيرد

 591/1:  تحرير الوسيلة2
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  1 دفاع غيابي:حق چهارم
، الزم است كه از او دفاع شود و كار شوداگر در مجلسي غيبت همسايه مي

، يا كال از 2هاتيهشود، با توجيبظاهر زشتي كه گزارشش در آن جلسه داده مي
  . اش كاسته گرددزشتي خارج شود و يا از زشتي
 لذا اگر 3.كنداي صادقانه با ديگران برقرار مياصوال، هر مسلماني، رابطه

 اين كار مستقيما به خود او گفته قرار است از كار ديگري عيبي گرفته شود،
شود و از شود و هيچ گاه با زبوني و نامردي، پشت سر او عيبگويي نميمي

 و همانطور كه 4داند،طرفي چون مسلمان ديگر همسايگان را مثل خودش مي
نمود، االن هم كه گرفت، از خود دفاع مياگر خودش مورد بدگويي قرار مي

  .ر گرفته است بايد، از او دفاع نمايداش مورد بدگويي قراهمسايه

                                                 
  1فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث سه 1
2 إِنْ لَم و أَخيك ذْرلْ عذْراً إقْبع َله َفاْلَتِمس ذْرع ُكنْ َلهامام علي ) 178: اعالم. (ي
عذري ندارد به دنبال . براي كاري كرده. عذر دوستت را بپذير و اگر): السالمعليه(

 .عذري براي او باش
3 هبقَ غَيدنْ صدِيقُ مالص ]ُتهبدوست كسي ):السالمعليه(امام علي ) 424: غرر] ( َغي 

 .است كه پنهاني او صاف و راست باشد
  )292/5: كافي. ( إِنَّ اْلجار كَالنَّْفسِ غَيرُ مضَارٍّ و َلا آثِم4ٍ
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  شت برادر مرده و نمودن را خوردن گتدانيم كه قرآن غيبهمه مي
 حال اگر جلوي ما يك يا چند نفر مشغول خوردن اين چنين گوشتي 1.داندمي

كنيم و دهانمان آيا به به مي! دهيم؟شدند، ما چه احساسي را از خود بروز مي
!! آن قسمتش را بخور خيلي خوشمزه است: گوييمها ميو به آن! افتندبه آب مي

اگر اين كار را كرديم، معلوم است مثل خود آنها كه ! كنيم؟آيا اين چنين مي
خورند، طبعمان فاسد شده و از فطرت انساني خارج گوشتي اينچنين را مي

شايد كارمان بدتر هم باشد زيرا شنونده غيبت، عامل مهمي در . ايمگشته
  .به همين خاطر گناهي بزرگتر از او دارد. غيبت كننده استتشويق 

لذا نهي ديگران از غيبت همسايه و يا هر شهروندي، انعكاس طبيعي 
شود، كه اين انعكاس طبيعي و تأسف آن زماني زياد مي. وجدان انساني است

اين نيست مگر بخاطر اين در جامعه منكر غيبت و . غير طبيعي ديده شود
ل به معروف شده در نتيجه، معروف دفاع از غيبت شونده، به منكر بدگويي تبدي

تبديل معروف و منكر به مفهوم مقابل خود، از عوارض . تغيير حالت داده است
  2.معروف و نهي از منكر استه شوم ترك امر ب

                                                 
1وهتُمتاً فََكرِهيأَخيهِ م مأُْكلَ َلحأَنْ ي ُكمدأَح ِحبضاً أَ يعب ضُُكمعب غَْتبحجرات. ( ال ي :

كند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت هيچ يك از شما ديگرى را غيبت ن) 12
 .همه شما از اين امر كراهت داريد) به يقين! (برادر مرده خود را بخورد؟

كَيف بُِكم إِذَا َفسدت نِساؤُُكم و فَسقَ َشبابُكم و َلم َتأْمرُوا بِاْلمعرُوفِ و َلم تَْنهوا عنِ  2
 و نَْكرِ َفقِيلَ َلهإِذَا الْم بُِكم فكَي َشرٌّ ِمنْ ذَِلك و مولَ اللَّهِ َفقَالَ َنعسا ري ُكونُ ذَِلكي

أَمرْتُم بِالْمنَْكرِ و َنهيُتم عنِ الْمعرُوفِ فَقِيلَ َله يا رسولَ اللَّهِ و يُكونُ ذَِلك قَالَ َنعم و َشرٌّ 
پيامبر ) 365/2: روضة. (يُتم الْمعرُوف منَْكراً و الْمنَْكرَ معرُوفاًِمنْ ذَلِك كَيف بُِكم إِذَا رأَ

شما چه خواهيد كرد اگر زنهاى شما «:  در جمع اصحاب فرمودند)وآلهعليهاهللاصلي(خدا 
 از ايشان »فاسد شوند و جوانهايتان فاسق شوند و امر به معروف و نهى از منكر نكنند؟

  : پرسيده شد
  :  فرمود»شود؟ ول خدا آيا چنين مىاى رس«
چه خواهيد كرد هنگامى كه امر به منكر، و نهى از . شود بلى، و بدتر از اين هم مى«

  :  سؤال شد»معروف شود؟
   : فرمود»شود؟ آيا چنين مى! اى رسول خدا«
بر شما چه خواهد گذشت زمانى كه معروف را منكر . شود بلى، و بدتر از اين هم مى«

 » معروف ببينيد؟و منكر را
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  1 ساختمان مناسب:حق پنجم
لوي يكي از حقوق همسايه اين است كه با ساختمان سازي نامناسب ج

همچنين با مشرف سازي ساختمان روي . ورود هواي مناسب را از او نگيرد
 و زمينه سركشي 2درون منزل همسايه، حريم شخصي او را به مخاطره نيافكند

ي هاسازي چيزي كه متأسفانه در خانه. به درون اين حريم را فراهم نياورد
ه را براي ن زميراحتيه بها شود و بعضي خانهكمتر به آن توجه ميامروزي 

   3.چشم چراني ناموس ديگران آماده ساخته است

                                                 
  2فراز / مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث يك  1
 إِنَّ ِلي جاراً قَدِ اتَّخَذَ مِْثلَ ُخرْجةِ اْلعينِ مِما :أَنَّ رجًلا ِمنَ اْلأَْنصارِ شََكا إَِلى النَِّبي فََقالَ  2

 سو َله خِياطاً فَإِذَا :رَ إِلَيها َفقَالَ َله رسولُ اللَّهِيلِي مغْتَسلَ امرَأَتِي فَإِذَا قَامت َتغْتَِسلُ نََظ
َنهيِبهِ ع مردي از انصار نزد پيامبر : )السالمعليه(امام علي  )164: جعفريات. (نََظرَ فَاْنَخس

اي دارم كه بالكني دارد براي چشم چراني، كه من همسايه«: خدا شكايتي برد و گفت
  تشوي همسرم قرار دارد؛ زماني كه همسرم بلند مشرف به محل شس

  : پيامبر خدا فرمود» !كندشود كه خودش را بشويد، به او نگاه ميمي
  » !سوزني را آماده ساز، هر زمان كه نگاه كرد، با آن چشمش را بزن«
ءٍ ِمنْ جسدِها كَانَ  ةٍ أَو شَي منِ اطََّلع فِي بيتِ جارِهِ َفنََظرَ إِلَى عورةِ رجلٍ أَو َشعرِ امرَأ3َ

حقِيقاً عَلى اللَّهِ أَنْ يدِخَله النَّار مع اْلمَنافِقِينَ الَّذِينَ كَاُنوا يَتجسسونَ عوراتِ اْلمسلِمِينَ 
روع دِيبي و اللَّه هْفَضحتَّى يا حنْيِمنَ الد ْخرُجي لَم ا وْنيِخرَةِِفي الدĤاِتهِ ِللنَّاِظرِينَ ِفي اْل .

اش و نگاه كند به عورت مردى يا موى  د در خانه همسايهَشِك هر كه سر) 93: جامع(
 است كه او را بدوزخ برد همراه منافقانى كه در هزنى يا جايى از تنش خدا را بايست
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  1 تحفه:حق ششم
كنند لذا حتي اتفاق خوب ها در ديد و زير نظر يكديگر زندگي ميهمسايه

كن است پختن اين اتفاق مم. يابندو بدي كه برايشان بيافتد از آن اطالع مي
وردني خاص مثل ميوه در جايي  و يا خريدن خ2آور باشدغذايي با بويي اشتها

  .اي خاص كم است و موجب جلب توجه استكه، هرگونه ميوه و يا ميوه

  3تقاضاي تحفه
خواهد يك هديه به او بدهيم و يا افتد همسايه از ما ميبسيار اتفاق مي

شيء خاصي را در دست ما و يا در منزل ما ديده است و بچشمش زيبا آمده 
زيرا آنچه . و هديه دهيم، نبايد از اين كار مضايقه نمودخواهد آن را به ااست مي

                                                                                                               
و عورتش را كردند، و از دنيا نرود تا خدايش رسوا كند دنيا عورت مردم را بررسى مي

 .مردم آشكار كنده در آخرت ب
  3فراز / مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث يك  1
  پيامبر خدا ) 256/1: عوالي. ( إِذَا طَبْخت َفأَكِْثرْ ِمنَ الْمرَقِ و قَسموا علَى اْلجِيرَان2ِ
بين همسايگان كني آبِ گوشتش را زياد كن وكه آشپزي ميزماني: )وآلهعليهاهللاصلي(

   !تقسيم نما
 به نقل از كتاب لب االباب 422/8: مستدرك(. منْ آذَى جاره بُِقتَارِ ِقدرِهِ َفَليس مِنَّا* 

  كسي كه به اندازه بوي غذايي : )وآلهعليهاهللاصلي( پيامبر خدا) قطب راوندي
 .اش را بيازارد از ما نيستهمسايه

  4فراز : كتاب حديث دومراجعه شود به قسمت پاياني  3
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چشم همسايه را گرفته است حتما براي ما هم باارزش است، ولي انفاق همين 
داريم شرط رسيدن به حقيقت اموالي كه با ارزش است و ما آنها را دوست مي

دد و  و هم آخرت گر2تواند با ابرار هم برزخ انسان اينگونه مي1.نيكوكاري است
   3.اش را به آنها داده است بهره بگيردهمه عطايايي كه خداوند وعده از آن

ممكن است . البته مسلم است كه در اين رابطه بايد راه ميانه را پيمود
ولي مشخص است كه هيچ !! همسايه همه منزل ما به چشمش زيبا آمده باشد

ماشينت را به من  «و يا» !خانه ات را به من هديه كن«: گويد نميايهمسايه
ها  به اين مغالطهلاگر كسي براي طفره رفتن از اين نوع انفاق متوس» !ببخش

  !خواهد از اصل انفاق فرار كندشود يقينا مي

                                                 
نيكوكارى ) حقيقت(هرگز به ) 92: آل عمران ( َلنْ َتناُلوا الِْبرَّ حتَّى تُْنفُِقوا مِما ُتحِبون1َ

 .انفاق كنيد) در راه خدا(داريد،  رسيد مگر اينكه از آنچه دوست مى نمى
2لىع ا وودُقع ا ومِقي ذُْكرُونَ اللَّهُنو  الَّذِينَ يج  اتِ واومَتفَكَّرُونَ فىِ َخْلقِ السي و ِبهِم

همانها كه خدا را در حال ) 191 و 193: آل عمران. (َتوفََّنا مع اْلأَبرَار... ربنَا  ... اْلأَرضِ
كنند و در اسرار آفرينش  اند، ياد مى ايستاده و نشسته، و آن گاه كه بر پهلو خوابيده

و در مسير (ما را با نيكان  ... !پروردگارا :)گويند و مى(نديشند ا ها و زمين مىآسمان
 !بميران) آنها
 .نيكان در نعمت هستند) 13: انفطار ( َنعيمٍ  إِنَّ اْلأَبرار َلفي3
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   1 عيادت:حق هفتم
عيادت مريض يكي از كارهاي انساني و عبادي است كه اسالم روي آن 

مي اختصاص به عيادت مريض و فصلي مهمي از منابع اسال. تأكيد زيادي دارد
عيادت بخصوص همسايه از اهميت بيشتري برخوردار . آداب مربوط به آن است

آنهايي كه صرفا بخاطر كم اهميت دانستن حقوق همسايه، از همسايگان . است
پرسند ، به مريض خود بي اطالع بوده و يا اگر اطالع دارند، احوال آنها را نمي

  2 .ند نسبت به خودشان باشندشدت بايد نگران خشم خداو
هاي عادي، تا سه روز كسي را از شود، در بيماريكسي كه مريض مي

 و 1 و پس از آن به دوستان و همسايگانش اطالع دهد3اش مطلع نكندبيماري

                                                 
  6فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث دو 1
) من الزقوم( ِبحقِّهِ َفقَد َتعلَّقَ ِبُغصنٍ مِْنه منْ َكانَ جاره مرِيضاً فََترَك ِعيادَته اسِتخَْفافاً 2

نٍ مِْنهلَّقَ ِبُغصَتع ناً ِبهِ فَقَداوِتهِ َتهنَازج تَْشيِيع فََترَك هارج اتنْ مم 648: تفسير. (و (
ه  ب، بخاطر كم دانستن حق او،هر كه همسايه بيمار دارد: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا 
باز اش بميرد و  چسبيده و هر كه همسايه) زقوم(اى از آن  شاخهه  ب،عيادتش نرود

) زقوم(اى از آن  اش نرود بشاخه به تشييع جنازهبخاطر كم اهميت دانستن حقش، 
 . استچسبيده

عيادت بعد از سه روز ): السالمعليه(امام علي ) 228/78: بحار(العيادةُ بعد ثالثةِ أيامٍ  3
  . است
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 و اينچنين ارتباط اجتماعي خويش را 2به آنها اجازه دهد تا به عيادش بيايند
  .استحكام بخشند

روند آدابي كساني كه به عيادت مريض مي: انده نمودهمنابع حديثي توصي
  :را رعايت نمايند تا اين عمل خداپسندانه را بدرستي انجام دهند

  آداب عيادت مريض
  3.اي يا عطري و يا گياهي براي بخور به همراه ببردميوه .1
درد مريض به او اجازه تحمل عيادت كننده را بدهد براين اساس  .2
  4.درد دندان، و چشم درد، مناسب عيادت نيستهايي مثل دمل،  درد

فاصله هر عيادت با عيادت قبل، كمتر از سه روز و يا دو روز  .3
  5.نباشد

                                                                                                               
1 رُونَ فِيه يؤْجي و رُ فِيِهمؤْجفَي وَنهودعرَِضهِ فَيبِم اَنهؤْذِنَ إِْخوأَنْ ي رِيضِ ِمنُْكمِغي ِللْمنْب
خوب است براي مريضي از شما كه برادرانش ): السالمعليه(امام صادق ) 360: مكارم(

 . د و موجب اجر شوندرا نسبت به مرضش آگاه نمايد، كه او را عيادت نموده و اجر ببرن
إِذَا مرِض أَحدُكم َفلْيأْذَنْ ِللنَّاسِ يدُخلُونَ علَيهِ فَإِنَّه لَيس ِمنْ أَحدٍ إِلَّا و َله دعوةٌ  2

  أَ َتدرِي منِ النَّاس ُقْلت أُمةُ محمدٍ َقالَ النَّاس هم شِيعُتنَا  مسَتجابةٌ ثُم قَالَ
زماني كه يكي از شما مريض شد به مردم ): السالمعليه(امام رضا ) 218/87: بحار(

ها يك دعاي مستجاب دارد، سپس    اجازه بدهد تا بر او وارد شوند زيرا هريك از آن
داني منظور از مردم چه كساني  مي: سؤال نمودند. از فردي كه نزدشان بود. امام

: حضرت فرمود! مت پيامبر هستندمنظور ا: گفتم) گويد آن شخص مي(هستند؟ 
  . مردم شعيان ما هستند) منظور از(
: رفتند سؤال نمودند از گروهي كه براي عيادت مريضي مي )السالمعليه( امام صادق 3

عطر و شاخه گياهي كه بشود با آن بخور داد  آيا با خود سيبي، گالبي، ترنجي، كمي 
حضرت ! ها با ما نيست  چ چيز از اينها پاسخ دادند هي   با خود همراه داريد؟ آن

دانيد  مگر نمي. أَ ما َتعلَمونَ أَنَّ الْمرِيض يسَترِيح إَِلى ُكلِّ ما أُدِخلَ ِبهِ علَيهِ: فرمودند
  ). 118/3: كافي. (كند نسبت به هرچه كه براي او برده شود مريض احساس آرامش مي

  پيامبر خدا ) 302/78: بحار( و الضَّرْسِ و الرَّمدِ ثالثةٌ ال يعادونَ صاِحب الدملِ 4
صاحب دمل؛ درد دندان و : شوند سه نفر هستند كه عيادت نمي): وآلههيعلاهللايصل(

  . چشم درد
5  موي و موفَي تبجامٍ فَإِذَا وةٌ ِفي أََقلَّ ِمنْ َثَلاَثةِ أَيادامام ) 117/3: كافي(َلا تَُكونُ ِعي
عيادت در كمتر از سه روز نباشد و اگر ضرورت داشت يك روز ): السالمعليه(ادق ص

  . در ميان باشد
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 و اگر باز هم مرضش به طول 1دفعات عيادت بيش از سه بار نشود .4
اش تنها گذاشته و ديگر به عنوان عيادت به ديدن  ه انجاميد او را با خانواد

  2.مريض نرود
مدت نشستن نزد مريض را كوتاه نمايد، مگر اين كه خودِ مريض  .5
  4.، و يا الزم باشد كه از مريض مراقبت نمايد3بخواهد
  5.دستش را در ابتداي نشستن بر ساعد دست مريض بگذارد .6
عيادت كننده در مدت نشستن، دستش را بر دست ديگر گذاشته و  .7

   6.ش بگذاردايا بر پيشاني
  7.به مريض غذايي را كه دوست دارد، بخوراند .8
  8.گذراند حال او را بپرسد و بگويد كه روز و شبش را چگونه مي .9

                                                 
عيادت سه ): وآلههيعلاهللايصل(پيامبر خدا ) 361: مكارم(العيادة ثالثةٌ و التَّعزِيةُ مرَةً  1

  . بار است و شركت در تعزيه يك بار
زماني ): السالمعليه(امام صادق ) 117/3: كافي(يض و عِياَله إِذَا َطاَلتِ اْلِعلَّةُ ُترِك الْمرِ 2

  . شود اش تنها گذاشته ميه كه مريضي طوالني شد، مريض با خانواد
إِنَّ ِمنْ أَعَظمِ اْلعوادِ أَجراً عِْند اللَّهِ عزَّ و جلَّ لَمنْ إِذَا عاد أَخَاه خَفَّف اْلجُلوس إِلَّا أَنْ  3
  امام علي ) 119/3: كافي(ونَ الْمرِيض يِحب ذَلِك و يرِيده و يسأَُله ذَلِك يُك
گان كسي دارد كه  كنندهبيشترين اجر را در نزد خداوند از ميان عيادت): السالمعليه(

كند نشستنش را كوتاه نمايد مگر اين كه مريض اين را  وقتي برادرش را عيادت مي
  . استه و آن را تقاضا نمايددوست داشته، خو

4 إبراهيم عَثه اهللاُ معلَى مريضٍ يوماً و ليلةً بع ن قاملى الصراطِ  مع خليلِ الرحمنِ فجاز
هر كس روز و شبي را ): وآلههيعلاهللايصل(پيامبر خدا ) 225/78: بحار(كالبرْقِ الالِمعِ 

خليل الرحمن  يامت با ابراهيمبر سر مريض حضور داشته باشد خداوند او را روز ق
  . تواند مثل برق درخشنده از صراط عبور نمايد مبعوث نموده و لذا مي

َتمام اْلِعيادةِ ِللْمرِيضِ أَنْ َتَضع يدك عَلى ذِراِعهِ و ُتعجلَ الِْقيام ِمنْ ِعنْدِهِ فَإِنَّ عِيادةَ  5
همه ): السالمعليه(امام صادق )118/3: كافي( وجِعهِ النَّوَكى أَشَد علَى الْمرِيضِ ِمنْ

عيادت به اين است كه دستت بر ساعد بيمار قرار دهي و بعد سريع بلند شوي زيرا 
  . تر استهاي احمق از درد مريض سخت  كه عيادت آدم

: كافي(ى أَو علَى جبهِتهِ ِمنْ تَمامِ اْلِعيادةِ أَنْ يَضع اْلعائِد إِحدى يديهِ عَلى اْلأُْخرَ 6
از مصاديق عيادت كامل اين است كه عيادت كننده ): السالمعليه(امام علي )119/3

  . كه يك دستش را بر دست ديگري گذاشته و يا بر پيشانيش بگذارد
پيامبر خدا ) 230: دعوات(من أطعم مريضاً شهوَته أْطعمه اهللاُ ِمن ِثمارِ الجّنةِ  7
هر كس به مريض آنچه را دوست دارد بدهد خداوند او را از ): وآلههيعلاهللايصل(

  . هاي بهشت اطعام خواهد نمود   ميوه
تَمام عِيادةِ المريضِ أنْ يَضع أحدكم يده علَيهِ و يسأََله كَيف أنت كيف أصبحت و  8

 تأمسي فهمه عيادت به اين است ): وآلههيعلاهللايصل(پيامبر خدا ) 359: مكارم(كَي
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   2.، از او نيز بخواهد كه برايش دعا نمايد1براي مريض دعا كند .10
  . مگر اين كه مريض اصرار داشته باشد3.ريض چيزي نخوردنزد م .11
  4.به مريض اميد بهبودي بدهد .12
  5.در صورتي كه مرض بيش از سه روز ادامه يافت به عيادت برود .13
 6.بعد از ظهر به بعد را براي عيادت انتخاب نمايد .14

                                                                                                               
كه يكي از شما دستش را بر مريض گذاشته و از او بپرسد كه چطوري؟ چگونه شبت 

  را صبح كردي؟ چگونه روزت را شب نمودي؟
) 220/78: بحار(عنْ سلْمانَ َقالَ دَخلَ علَي رسول اهللا يعودنِي و أَنَا مرِيض َفقَالَ  1

كََشف «:  خدا به عيادت من آمد و اين گونه برايم دعا نمودگويد كه رسول سلمان مي
ِلكةِ أَجدإَِلى م دِكسج و ِفي دِيِنك افَاكع و رَكأَج ظَّمع و ُضرَّك خداوند » اللَّه

رنجت را برطرف نمايد و پاداشت را بزرگ گرداند و عافيت به دين و تنت تا هنگام 
  ! مرگت بدهد

 أَحدكم على أخِيه عائِداً له َفْليدع له و لْيطُلب منه الدعاء فإنَّ دعاءه مثلُ إذا دَخلَ 2
زماني كه يكي از شما برادرش ): السالمعليه(امام صادق ) 361: مكارم(دعاءِ المالئِكةِ 

را عيادت نمود برايش دعا نمايد و از بخواهد كه برايش دعا نماند زيرا كه دعاي او 
  ! مالئك استمثل دعاي 

3 رِيضِ شَيالْم ؤَْكلَ ِعنْدى أَنْ يرَ  إِنَّ رسول اهللا َنهأَج بِذَِلك ِبطُ اللَّهحفَي ائِداْلع هادإِذَا ع ء
پيامبر خدا از اين كه عيادت ): السالمعليه(امام علي ) 154/2:  مستدرك(عِيادِتهِ 

اند زيرا اجر خدا را با اين ي نمودهكننده هنگام عيادت چيزي نزد مريض نخورد نه
  . عمل از بين برده است

4  بطَيي وه ئاً وشَي رُدلَا ي لِ فَإِنَّ ذَلِكفِي اْلأَج وا َلهرِيضِ فََنفِّسلَى الْمع َخلْتُمإِذَا د
 شويد زماني كه بر مريض داخل مي): السالمعليه(امام صادق ) 225/78: بحار(النََّفس ،

گرداند  برنمي) مرگي را(براي او زندگي بيشتري را آرزو نماييد زيرا اين آرزو چيزي را 
  . شود ولي او خوشحال مي

عيادت بعد از سه روز ): السالمعليه(امام علي ) 228/78: بحار(العيادةُ بعد ثالثةِ أيامٍ  5
  . است

أَ عائِداً جِْئت أَو زاِئراً؟ فَقَالَ عائِداً َفقَالَ  لَ اْلحسنُفََقا اَنَّ أَبا موسى عاد اْلحسنَ بنَ علِيٍّ 6
ما ِمنْ رجلٍ يعود مرِيضاً ممِسياً إِلَّا َخرَج معه سبعونَ أَْلف ملَكٍ يسَتغِْفرُونَ َله حتَّى 

 ِبحصعليشخصي به عيادت حسن بن): السالمعليه(امام حسن  )216/78: بحار(ي  
رفت، حضرت از او سؤال نمودند كه آيا براي عيادت آمدي و يا زيارت؟، مرد پاسخ 

هرفردي مريضي را در شامگاه عيادت نمايد با او : براي عيادت حضرت فرمودند: داد
  .كنند هفتاد هزار فرشته خارج شده و برايش تا صبح استغفار مي
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   تعزيت :حق هشتم
دوش ديگر ه في بيكند وظافات پيدا ميها وزماني كه يكي از همسايه

  :آيدهمسايگان مي
مرگ حق «: تسليت گفتن به همسايه و گفتن جمالتي مثل •

 1»است باالخره همه بايد برويم
   2.شركت در مراسم تدفين و بخصوص تشييع جنازه •
   3.اعالن رضايت از او •
  1 .تعزيت گفتن به بازماندگان و اندوهگين شدن با اندوه آنان •

                                                 
 يعزِّيهِ اسِترْجاع عِنْده و تَذِْكرَةٌ ِللْموتِ و ما بعده و َنحو َتعزِيةُ الْمسلِمِ ِللْمسِلمِ الَّذِي  1

هذَا ِمنَ الَْكَلامِ قَالَ و كَذَِلك الذِّمي إِذَا كَانَ َلك جاراً َفأُصِيب بِمصِيبةٍ تَُقولُ َله أَيضاً 
تٍ فَُقلْ هينْ مع زَّاكإِنْ ع و مِْثلَ ذَلِك اللَّه اكامام باقر ) 224/1: دعائم(د  

خواهد به او تسليت بگويد اين گونه تعزيت مسلمان براي مسلماني كه مي :)السالمعليه(
بگويد و او را درباره مرگ و بعد از آن ) إِنَّا ِللَّهِ و إِنَّا إِلَيهِ راِجعونَ(استرجاع : است كه

كه در كشور (ذمي ) كافر(ويد و همچنين تذكراتي بدهد و كلماتي از اين قبيل بگ
زماني كه همسايه داشتي كه به او مصيبتي رسيد همين را ). كنداسالمي زندگي مي

 .خداوند تو را هدايت كند: و اگر كسي تو را تسليت گفت به او بگو! به او بگو
  7فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث دو 2
 به نقل از 422/8: مستدرك(. انٌ َثلَاَثةٌ ُكلُّهم راُضونَ عْنه غُِفرَ َله منْ مات و َله جِير3َ

هركس بميرد و داراي سه : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) كتاب لب االلباب قطب راوندي
 .همسايه باشد و همه آنها از او راضي باشند، مورد آمرزش قرار خواهد گرفت



78    حقوق شهروندي  

 هرچند متأسفانه در اين 2.ذا به ديگران از طرف اودادن غ •
اين بازماندگان هستند كه بايد تا چند ! زمان قضيه عكس شده است
و مصيبتي ديگر نيز بر مصائبش افزوده !! روز از ديگران پذيرايي كنند

  !شود
اگر كسي بخاطر بي ارزش دانستن حقوق همسايه از اين كار سرباز زند، 

   3 .دنبال ندارده رزش دانسته و اين جز عذاب خداوند را بحكم خداوند را بي ا
  

                                                                                                               
  1فراز / ني كتاب حديث يك مراجعه شود به قسمت پايا 1
) 217/3: كافي. ( ينْبغِي ِلجِيرَانِ صاِحبِ الْمِصيبةِ أَنْ يْطعِموا الطَّعام عْنه َثلَاَثةَ أَيام2ٍ

) به ديگران(سزاوار است براي همسايگان صاحب مصيبت كه از طرف او سه روز 
 .اطعام دهند

3  رِيضاً فََترَكم هارنْ َكانَ جم نٍ مِْنهلَّقَ ِبُغصَتع قِّهِ َفقَدِتخَْفافاً ِبحاس َتهادمن الزقوم(ِعي (
نٍ مِْنهلَّقَ ِبُغصَتع ناً ِبهِ فَقَداوِتهِ َتهنَازج تَْشيِيع فََترَك هارج اتنْ مم 648: تفسير. (و (

ه  بخاطر كم دانستن حق او،، بهر كه همسايه بيمار دارد: )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا 
باز اش بميرد و  چسبيده و هر كه همسايه) زقوم(اى از آن  شاخهه  ب،عيادتش نرود

) زقوم(اى از آن  اش نرود بشاخه به تشييع جنازهبخاطر كم اهميت دانستن حقش، 
 . استچسبيده
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   ترك حسادت:حق نهم
هايي كه همسايه كسب نموده است و تبريك به خوشحال شدن از موفقيت

   2 .، و در نتيجه ترك حسادت نسبت به او، از ديگر حقوق همسايه است1او
:  وجود داردمتأسفانه فضاي مسموم دورويي در بين بيشتر همسايگان

گشايند و زماني كه كنند زبان به تملق و تعارف ميوقتي به يكديگر برخورد مي
كنند، زبان به شكوه و عيبجويي با خانواده خود و يا ديگر همسايه خلوت مي

شوند كه مينهاي همسايه خود نه تنها خوشحال گشايند و از موفقيتمي
 3 .زنندروايي نيز به او ميهاي ناكنند و تهمتبرايش حرف هم درست مي

دهد اي كاش شود كه فرد ترجيح ميهايي كه آنقدر موجب پريشاني ميتهمت
   4!شد تا اينقدر حرف و حديث برايش بسازنداين چنين موفقيتي نصيبش نمي

                                                 
  1فراز / مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث يك  1
  8فراز : ياني كتاب حديث دومراجعه شود به قسمت پا 2
بِْئس العبد عبد َله وجهانِ يقِْبلُ ِبوجهٍ و يدِبرُ ِبوجهٍ إِنْ أُوتِى أَُخوه المسلِم خَيراً  3

َخذََله ُتلِىإِنْ اب و هدسبدترين انسان : )وآلههيعلاهللايصل(پيامبر خدا  )22: نوادر. (ح
: دو صورت باشد؛ باصورتي روي بياورد و با صورتي پشت كندكسي است كه داراي 

اگر به برادر مسلمانش خيري برسد به او حسد كند و اگر مشكلي برايش پيش بيايد 
 .ياريش نكند

 )365: غرر. ( الْفَْقرُ خَيرٌ ِللْمؤِْمنِ ِمنْ حسدِ اْلجِيرَانِ و جورِ السْلطَانِ و تَملُّقِ الْإِْخوان4ِ
فقر براي مؤمن بهتر است از حسادت همسايگان و ستم سلطان : )السالمعليه(مام علي ا
 .و چاپلوسي برادران )كه بخواهد بزور اموال او را بگيرد(
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ترين حالتي كه حاكم بر روابط انساني متأسفانه حسادت به عنوان زشت
البته اين اختصاص .  بين همسايگان است موجب بيشتر ارتباطات ناسالم1است، 

ها در حوزه ارتباطات بخاطر حسادتي به همسايگان ندارد بلكه بيشتر ناهنجاري
. هاي رشدنيافته را معركه تاخت و تاز خود قرار داده استاست كه روان انسان

از همين مؤلّف، » اههشت گن«توانيد در كتاب بحث مبسوط حسادت را مي(
  .)مطالعه كنيد

                                                 
از  ):السالمعليه(امام علي ) 300 :غرر. ( إِياك و اْلحسد فَإِنَّه َشرُّ شِيمةٍ و أَْقبح سجِية1ٍ

 . خوى استينرتت خصلت و زشترينتى كه آن بد بدرس،حسد دورى كن
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  1 ترك عيبجويي :حق دهم
يكديگر ه عيبجويي يكي ديگر از عيوبي است كه غالبا بين آناني كه ب

  . افتدنزديك هستند اتفاق مي
انسان در برخورد با عيوب ديگران نه به ديگران اجازه دهد كه براي او خبر 
از زشتي ديگران بياورند و نزدش غيبت كنند و اگر خبري هم رسيد، به آن 

مگر اين كه . رتيب اثر ندهد و ذهنش را از بال و پر دادن به آن باز داردت
مضمون خبر جان و مال و آبرويي را در مخاطره قرار داده است آنوقت بايد 
دست به تحقيق بزند، و خصوصا اگر آورنده خبر وضعيت ايماني درستي نداشته 

 بررسي درست را باشد، قبل از اين كه كاري بر اساس خبر شنيده انجام دهد،
  . درباره مضمون خبر انجام دهد

تواند اش شد، بايد تا ميوقتي انسان متوجه عيوب كسي بخصوص همسايه
   2 .تري در ميان باشدآن را بپوشاند مگر اين كه مسئله ضرورتي

يابي تواند ريشه، مي19 تا 6تدبر در آيات سوره حجرات بخصوص آيات 
و همچنين راه برخورد صحيح با آن را به ارزشمندي از مشكالت اجتماعي 

  :انسان آموزش دهد

                                                 
  4فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث سه 1
  5فراز : مراجعه شود به قسمت پاياني كتاب حديث سه 2
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  مشكالت اجتماعي و سوره حجرات
هاي رفتاري هاي فكري و زشتيوقتي فاسقي كه دچار انحراف): 6آيه (

شما او را قبال هم . گويد توجه نكنيداست، براي شما خبري آورد، به آنچه او مي
دهد و اش را دخالت مياغراض شخصيدانيد كه او در خبرهايش مي. ايدآزموده

البته . دهدبدون حب و بغض خبري را نقل ننموده و يا آن را تب و تاب نمي
توانيد خبر داده شده را مورد بررسي قرار دهيد ولي نبايد بدون تحقيق مي

اگر به صرف خبري كه از فردي غير صالح شنيديد . تحت تأثير آن قرار گيريد
ا هر اقدامي كه انجام دهيد، پشيمان خواهيد شد و ترتيب اثر بدهيد، قطع

  اي كاش اين بار ديگر فريب «: افسوس خواهيد خورد و خواهيد گفت
  1»!خوردمنمي

پيامبر، ! شما مسلمانيد! شما مردماني رها و بدون رهبر نيستيد) 7آيه (
و همچنين . سخنان او و رفتار او و سيره جانشينان معصوم او، در ميان شماست

دمان عالم و صالح كه تربيت شدگان مكتب اسالم ناب هستند در ميان شما مر
توانيد خودتان را از شما نمي. توانيد زندگي آنها را ببينيدهستند و شما مي

شما نمي توانيد نظرات فكر نشده و سطحي . نياز بدانيدتبعيت رهبران ديني بي
جامعه، بجاي اين كه توسط اگر قرار باشد رهبران . خود را به آنها تحميل كنيد

شما مورد تبعيت باشند، از شما تبعيت كنند، يقين بدانيد اولين نفراتي كه 
پس سزاوار است با . دچار مشكالت عديده خواهند شد خود شما هستيد

هاي آن را دوست دارد و از هرچه پشتيابي فطرتتان، فطرتي كه ايمان و نشان
ت و همچنين با كمك گيري از كفر و فسق و معصيت است روي گردان اس

عالمان ديني، راه برخورد با مشكالت را بياموزيد و آن را بكار ببنيد و به اين 
  2.وسيله به رشد و كمال برسيد

لطف بزرگ خداوند و نعمت كامل او به انسانها، همين نشان دادن ): 8آيه (
 نظريه ها است تا براي حل معضالت جامعه انساني روي بهراه رشد به انسان

خداوند بر . هايي با اندكي دانش، نياورندسازي و تجربه و خطا و تبيعت از انسان

                                                 
1 كماءُنواْ إِن جامَا الَّذِينَ ءأَيهاَلةٍ َف  يا بِجَهمواْ َقوُنواْ أَن ُتصِيبيإٍ َفتَبَفاِسقُ بِنَب لىواْ عِبحُتص  

 .ما َفعلُْتم نَادِمِينَ
2 كمطِيعي ولَ اللَّهِ َلوسر واْ أَنَّ فِيكُملَماع و   ببح لَاِكنَّ اللَّه و نِتُّمرِ َلعنَ اْلأَمفىِ َكثِيرٍ م 

فىِ ُقُلوِبكم َنهيز انَ والْايم ُكماْل  إِلَي ُكمإَِلي َكرَّه و  مه َلئكانَ أُوياْلِعص وقَ واْلفُس كُْفرَ و
 .الرَّاشِدونَ
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اساس علمي كه دارد و برخورد محكم و درستي كه با همه مسائل و موضوعات 
  1.تواند شما را راهنمايي كند و رشد دهدكند ميمي

ز اي احال اگر همان انسان فاسق با خبرهاي دروغ خود عده): 9آيه (
جان هم انداخت بايد سريعا تالش كنيد جلوي بيشتر شدن ه مؤمنين را ب

اي خواستند همچنان به درگيري ادامه ولي اگر باز عده. درگيري را بگيريد
دهند بايد سريعا با گروه ياغي، اعالن جنگ دهيد و با برخوردي تند، آنها را از 

ه حكم خداوند، كه همان ادامه فتنه افروزي باز داريد و وادارشان سازيد تا ب
 دادن با غائله، بايد بنشنيد و به نپس از پايا. صلح و آشتي است، تن دهند

درستي مسئله مورد نزاع را مورد بررسي قرار دهيد و بعد با قضاوت درست، 
ها و افراد متخاصم، صلح و آرامش را به صورت اصيل و پايدار در ميان گروه

آري . توان به صلحي پايدار دلخوش بوده نميبدون قضاوت عادالن. حاكم سازيد
خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد زيرا آنها مسببان اصلي صلح در جهان 

  2.نجامداگيرد و به بيشتر شدن آن ميها از ستم نشأت ميهمه نزاع. هستند
مؤمنين، هر چند رابطه خوني با هم نداشته باشد ولي داراي ): 10آيه (

كند ها را به يكديگر نزديك ميهستند و چيزي كه انسانمعتقدات يكساني 
معتقدات مؤمنين همه ! همين يكساني معتقدات است نه يكي بودن پدر و مادر

شايد دو نفر در يك . لذا تغيير ناپذير و هميشگي است. حق و درست است
اعتقاد باطل با هم باشند ولي چون اين اعتقاد، حقيقتي در خارج از ذهن ندارد 

تواند دوام بياورد و يا گرمشي و آرامشي در اصال تنها مخلوق ذهن است، نميو 
بر . روان صاحب خود ايجاد نمايد؛ لذا عامل وحدتي عميق و پايدار نخواهد بود

توانند برادر هم باشند و به وحدتي اين اساس، تنها مؤمنينِ به اسالم ناب مي
 يك خانواده كوچك، هرچه در سطح يك جامعه و يا در اندازه. حقيقي برسند

 يمشتركات اعتقاديِ درست، بيشتر باشد اتحاد بين افراد آن جامعه و يا اعضا
پس تالش كنيد تا با زدودن اختالفات . ن خانواده، عميقتر و ماندگارتر استآ

سطحي و تأكيد بر مشتركات فرواني كه وجود دارد، صلح و صفا را حاكم بر 
ها فرصت حاكميت بر روابط بين خود را  و شيطانهابه نفس. روابط خود نماييد

                                                 
1 كِيمح ِليمع اللَّه ةً ومِنع نَ اللَّهِ وَفْضًلا م. 
  و إِن طَائفَتَانِ ِمنَ الْمؤْمِنِينَ اقْتََتُلواْ َفأَصِلحواْ بينهُما فَإِن بَغت إِحدئهما على اْلأُْخرَى 2
ء إِلى أَمرِ اللَّهِ فَإِن َفاءت َفأَصِلحواْ بينهُما بِاْلعدلِ و أَقْسُِطواْ   تَفِى قَاِتُلواْ الَّتىِ تَبغِى حتىَف

 .إِنَّ اللَّه يحِب اْلمْقسِطِينَ
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ندهيد؛ تا به اين وسيله مزه عمل به دستورات الهي كه مصداق بارز رحمت او 
  1.هستند، بچشيد

چرا بايد ! شما مؤمنيني كه از اعتقادات سالمي برخوردار هستيد): 11آيه (
هاي سطحي، صوجود نق! مردانتان مردان را به سخريه گيرند و زنانتان زنان را؟

ممكن است يك فردي هر چند محروم از بعضي . دليل بر تحقير ديگران نيست
ها، برخوردار از امتيازاتي عميق و معنوي باشد كه او را از فرد مسخره نعمت

بجاي مچ گيري از ! چرا بايد در پي عيوب هم باشيد؟. كننده باالتر قرار دهد
عيبجويي از . ت نماييدبر صحيكديگر، سعي كنيد كارهاي يكديگر را حمل 

دنبال عيبجويي از شما برخواهد ه جويي از خود است زيرا او هم بديگري، عيب
مثال اگر كسي دروغي گفت او را . براي يكديگر نام زشت قرار ندهيد. آمد

چه بسا خداوند او را بخشيده . صدا نزديد» كلك«دروغگو خطاب نكنيد و او را 
» مؤمن«و » مسلمان«ت ايمان است و به او وقتي كسي متصف به صف. باشد

كند و خداوند نيز با او با شود، و خود او نيز به اين القاب افتخار ميگفته مي
گويد، ديگر نبايد القابي را به او نسبت دهيد كه در همين خطاب، سخن مي

اين گناهي بس بزرگ است كه اگر با آب توبه پاك نشود، . تعارض با ايمان است
  2.كوبدستمي كه بنيان جامعه را درهم مي. افتدزرگ اتفاق ميستمي ب
باره به بسياري از ذهنيات منفي خود دربايد ! آهاي مؤمنين): 12آيه (

زيرا بخصوص بعضي از اين . ديگران توجه نكنيد و به آنها ترتيب اثر ندهيد
اندنشان رذهنيات منفي بسيار خطرناك است كه صرف پرداختن به آنها و پرو

ها وارد حريم شخصي شما نبايد بر اساس همين سوء ظن. ناه مسلم استگ
نبايد به ديگران هم . يكديگر شويد تا اطالعاتي براي تأييد ذهنيات خود بيابيد

اجازه دهيد تا نزدتان غيبت كنند و اطالعاتي از حريم شخصي ديگران به شما 
  رين جنايت و زيرا بدگويي، بدت! برسانند، خودتان نيز اين چنين نكنيد

آيا دوست داريد جسد . ترين كاري است كه كسي ممكن است انجام دهدزشت
مگر آبروي برادرتان ! آيد؟بدتان مي! دوست نداريد؟! مرده برادرتان را بخوريد؟

او ديگر ! زنداي نميخوردن گوشت برادر مرده، كه به او صدمه! زنيد؟را گاز نمي
تان به شدت به او يردن آبروي برادر زندهمرده است ولي غيبت و بدگويي و ب

                                                 
 . ُترْحمونَ  لَّه َلعلَّكم و اتَُّقواْ ال   أََخويكم  إِنَّما الْمؤْمُِنونَ إِْخوةٌ َفأَصِلحواْ بينْ 1
يأَيهَا الَّذِينَ ءامُنواْ لَا يسَخرْ َقوم من َقومٍ عسى أَن يُكوُنواْ خَيرًْا منهُم و لَا نِساء من  2

كمَلا َتلِْمزُواْ أَنفُس ُنَّ ونهُكنَّ خَيرًْا مأَن ي سىاءٍ عزُواْ ِب  نِّسَلا تَنَاب و  ماالِس اْلأَلَْقابِ بِْئس
 .الْفُسوقُ بعد الْايمانِ و من لَّم يُتب َفأُوَلئك هم الظَّالِمونَ



      85حقوق شهروندي 

  هاي خداوند را جدي بگيريد و اگر هم تا حال جدي توصيه. زندآسيب مي
بعد اين چنين كنيد و يقين بدانيد خداوند آنها را كه از ه گرفتيد، از اين بنمي

  1.دهداند برگردند مورد لطف و مهرباني خودش قرار ميمسير غلطي كه رفته
جويي و القاب زشت و سوء ظن و  اين همه نزاع و تمسخر و عيب):13آيه (

تجسس و بدگويي براي چيست؟ مگر خداوند كه شما را مرد و زن و گروه گروه 
و نسبت ! و شعبه شعبه آفريد نه فقط براي اين بود كه از هم بازشناخته شويد؟

شما آيا خداوند اين چنين كرد تا به . ف اختصاصي خود آشنا گرديديبه وظا
ها به جان يكديگر بيافتند و آيا مجوزي بود براي اين كه انسان! امتيازاتي بدهد؟

دنبال ه اگر ب! كدام امتياز؟! برند بتازند؟به آنها كه امتيازاتشان را زير سؤال مي
د، بايد از آنچه او يخواهيد نزد خداوند احترام داشته باشامتياز هستيد و مي

روز از احترامي افزونتر نزد خداوند ه يد تا روز بدهد، پرهيز كنپرهيزتان مي
در مسير پرهيزكاري و بدست آوردن احترام بيشتر نزد خداوند، .  شويدربرخوردا

» .داند و با خبر استخداوند مي«: خوبي آويزِ گوشتان كنيد كهه اين نكته را ب
  2!همين نكته براي رسيدن به اصل تقوا، كافي است

توجه نمودن به همين اموري است كه گفته شد واال ايمان، به ): 14آيه (
به صرف مسلمان شدن و شهادتين بر زبان جاري نمودن و چند ذكر ديگر را 

بايد در مسائل ديني و عمل به آنها از ! مدام تكرار كردن كه ايمان نيست
توحش و بيابان گردي درآمد و حقا به شهر ايمان درآمد و متمدن شد، آنوقت 

بايد از خداوند و . ها رسوخ نموده استود گفت ايمان به قلبشاست كه مي
  ي ئهاي جزاگر اطاعت كامل نباشد، اطاعت. پيامبر او حرف شنوي داشت

هاي پر فتنه دنيا و تواند آنچنان ارزشي داشته باشد كه انسان را از عقبهنمي
تن اعمال نيك دم دستي بدون داش. هاي پر خطر بعد از مرگ عبور دهدگردنه

! بازگرديد. تواند هيچ اثري داشته باشدها، نميعزم براي ترك همه زشتي
  3.بازگرديد تا خداوند را آمرزنده و مهربان بيابيد

                                                 
 إِْثم و َلا تجَسسواْ و لَا يغَْتب    إِنَّ بعض الظَّنّ  يأَيهَا الَّذِينَ ءامُنواْ اجتَنِبواْ كَثِيرًا منَ الظَّنّ 1

م بعضًا أَ يحِب أَحدُكم أَن يأُْكلَ َلحم أَخِيهِ ميتًا فََكرِهتُموه و اتَُّقواْ اللَّه إِنَّ اللَّه بعضُُك
حِيمر ابَتو. 

2 أُنثى ن ذََكرٍ وم إِنَّا َخَلقْنَاكم َا النَّاسأَيهي ْلنَاكمعج ُفواْ   وارائلَ لَِتعقَب ا ووبإِنَّ  ُشع 
كمَخبِيرٌ  أَْكرَم ِليمع إِنَّ اللَّه اللَّهِ أَتَْقئُكم عِند . 

َقاَلتِ اْلأَعرَاب ءامنَّا ُقل لَّم ُتؤْمُِنواْ و لَاِكن ُقوُلواْ أَسلَمنَا و لَما يدُخلِ الْايمانُ فىِ *  3
 .يِلتْكم منْ أَعمالُِكم شَيًا إِنَّ اللَّه غَُفور رحِيمُقُلوبِكُم و إِن تُطِيعواْ اللَّه و رسوَله َلا 
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آري ايمان به اين است كه خداوند را باور داشته باشيد، باور ): 15آيه (
بپذيريد كه او ! داند و مهربان است و پيامبرش را بپذيريدكنيد كه او مي

مؤمنين، . گويد وحي است و سخن خداوند استخواه شماست و آنچه ميخير
  هايي كه در زندگي بر اساس گاه نسبت به اعتقاداتي كه دارند و روشهيچ
آنها از مال و . دهنداند شك نكرده و آنها را تغيير نميهاي ديني برگزيدهآموزه

 سطح جامعه گسترش هاي ديني را دررند تا بتوانند آموزهاگذجانشان مايه مي
هايشان رسوخ كنند كه ايمان به قلبآنها با ايثار مال و جانشان ثابت مي. دهند

آنها مثل كساني نيستند كه تنها زبان به ايمانداري باز كنند بدون . نموده است
   1. اين كه در قلبشان اتفاقي افتاده باشد

                                                 
1  أَنفُِسِهم و اِلِهموواْ ِبأَمداهج واْ ورْتَابي َلم وِلهِ ُثمسر ُنواْ بِاللَّهِ وامؤْمُِنونَ الَّذِينَ ءا الْمإِنَّم

 .فىِ سبِيلِ اللَّهِ أُولَئك هم الصدُِقونَ
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  دعا نمودن براي همسايه :حق يازدهم
 اخالقي كه همه شهروندان نسبت به يكديگر دارند دعا يكي از حقوق

دعا كردنِ ديگري، نشانه داشتن دغدغه مشكالتي . نمودن در حق يكديگر است
  . اوست

كنيم بهترين راه اين است براي استجابت دعاهايي كه براي خودمان مي
 ابتداء ببينيم چه كسي از اطرافيانمان اين مشكل را دارد، بعد براي حل مشكل

   1 .كندخداوند اين دعا را در حق ما هم مستجاب مي. او دعا كنيم
  و  2بر اين اساس بهترين راه براي سرعت بخشيدن به استجابت دعا

، 2، مقدم داشتن ديگران1وري از ديگر بركات مادي و معنوي نيايشبهره
  :  در دعا است، با اين توضيح كه3 دوستانخصوصا

                                                 
كرد و  نقل شده است كه يكي از خوبان در مسجد براي برادرانش بعد از نماز دعا مي 1

بعد كه از مسجد خارج شد متوجه شد پدرش مرده است، بعد از آن كه پدرش را دفن 
هايي كه برايشان دعا نموده بود، به او نمود، شروع نمود به تقسيم ارث بين همان

خواستم حال از فاني  ها بهشت را مي   د براي آنمن در مسج: چرا؟ او گفت: گفته شد
  )388/90: بحار! (دنيا بخل ورزم؟

پيامبر خدا ) 507/2: كافي( أَوَشك دعوةٍ و أَسرَع إِجابةٍ دعاء الْمرْءِ ِلأَخِيهِ بَِظهرِ اْلغَيبِ 2
 كه فردي پشت نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت، دعايي است): وآلههيعلاهللايصل(

  . كند سر دوستش مي
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  :ا براي اطرافيانخصوصيت دع

  4. بعد از نماز شب دعا نمايدبراي چهل نفر از دوستان خصوصا •
هاي مقدس بيشتر براي اين منظور استفاده    ها و زمان   از مكان •
  5.كند

خداوندا همه زنان و مردان «: بيست و پنج مرتبه در روز بگويد •
  6»!مؤمن و مسلمان را بيامرز

                                                                                                               
1  ْكرُوهَفع الْمدي قَ والرِّز دِربِ يرِ اْلغَيرْءِ ِلأَخِيهِ بَِظهالْم اءعامام صادق ) 507/2: كافي(د
دعاي انسان پشت سر دوستش موجب به جريان افتادن روزي و ): السالمعليه(

  . شود جلوگيري از امور ناخوشايند مي
2 ةُ كَاَنتو ِلنَفِْسها ) لسالمعليها ا( فَاطِمعَلا تَد ؤْمَِناتِ والْم ؤْمِنِينَ وو ِللْمعتَد تعإِذَا د

 ارالد ثُم اراْلج حضرت ): السالمعليه(امام صادق ) 244/5:  مستدرك(فَقِيلَ َلها فَقَاَلت
نمودند و  و زنان مؤمن دعا ميكردند براي مردان   هرزمان كه دعا مي)السالمعليها(زهرا 

اول همسايه «:  فرمودند»چرا؟« :كردند، به ايشان گفته شد براي خود هيچ دعا نمي
   »سپس خانه

منْ دعا ِلأَربعِينَ رجلًا ِمنْ إِْخواِنهِ قَبلَ أَنْ يدعو لَِنفِْسهِ اسُتِجيب َله فِيِهم و فِي َنفِْسهِ  3
هر كس براي چهل فرد از برادران دينيش ): السالمعليه(صادق امام ) 212/2: فقيه(

ها و در    ها دعا نمايد، دعايش را در حق آن   قبل از اين كه براي خود دعا نمايد براي آن
  . نمايد حق خودش مستجاب مي

4 َتأَكَّدي و َله ُتجِيبا اسعد ؤِْمنِينَ ثُمعِينَ ِمنَ الْمبأَر منْ َقدلِ ملَاةِ اللَّيالَْفرَاغِ ِمنْ ص دعب 
هر كس چهل مؤمن را در دعا نمودن مقدم ): السالمعليه(امام صادق ) 389/90: بحار(

شود، اين  ها دعا كند، براي خودش اين دعا مستجاب مي   بر خود نمايد آنگاه براي آن
  . تر مورد تأكيد استمسئله بعد از نماز شب بيش

داد به موقف عرفه رسيد، شروع نمود به   هنگامي كه حج انجام ميعيسي پسر اعين 5
دعا نمودن براي برادران ايمانيش، تا زماني كه مردم از عرفه حركت نمودند، راوي 

مالت را هزينه نمودي و خودت را به زحمت انداختي تا به : گويد به او گفتم قصه مي
شود، آنوقت تنها براي  مياين جا برسي، جايي كه حوائج به سوي خداوند روان 

من اطمينان از : گفت! كني؟ ها مي  دوستانت دعا نموده و دعاي براي خودت را ر
  دعاي خودم در ترديدم ) استجابت(دعاي فرشته دارم و نسبت به ) استجابت(
  ). 391/90: بحار(
لْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمَِناتِ و الْمسلِمِينَ اللَّهم اغِْفرْ ِل«منْ َقالَ ُكلَّ يومٍ َخمساً و عِْشرِينَ مرَّةً  6

 كََتب اللَّه َله ِبعددِ ُكلِّ مؤِْمنٍ مضَى و ِبعددِ ُكلِّ مؤِْمنٍ و مؤْمَِنةٍ بِقي إِلَى »و اْلمسِلماتِ
امام صادق ) 114/7: ئلوسا(يومِ اْلقِيامةِ حسَنةً و محا عْنه سيَئةً و رَفع َله درجةً 

خداوندا مردان و زنان مؤمن و «: هر كس روزي بيست و پنج بار بگويد ):السالمعليه(
، خداوند به عدد تمام مرد و زن مومن تا روز قيامت »مردان و زنان مسلمان را بيامرز

اش برايش حسنه خواهد نوشت و به همين تعداد از او گناه پاك خواهد كرد و مرتبه
  . همين ميزان باال خواهد بردرا به 
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   1.اي خود دعا ننمايدهر دعايي را تعميم داده و تنها بر •
علت استجابت دعا در اين روش اين است كه فرشتگان براي فرد فراوان 

  3. و در واقع فرد با زباني كه معصيت نكرده دعا نموده است2دعا خواهند نمود

  

  

  

  

  

                                                 
  پيامبر خدا ) 487/2: كافي(إِذَا دعا أَحدكُم َفلْيعم فَإِنَّه أَوجب ِللدعاءِ  1
كند، تعميم دهد زيرا كه آن براي  زماني كه يكي از شما دعا مي): وآلههيعلاهللايصل(

  . تراستدعا اجابت كننده
عبد اهللا پسر : كند كهاز پدرش نقل مي» ميق«علي بن ابراهيم صاحب تفسير  2

جنْدب را در موِقف عرفه در وضعيتي نيكو ديدم كه هيچ كس مثل او نبود، پيوسته 
هايش جاري، آنقدر كه روي زمين    هايش بر گونه  دستانش به طرف آسمان بود و اشك

يتي بهتر من وضع! ابو محمد: ريخت، وقتي مردم از عرفه حركت كردند به او گفتم مي
كردم زيرا كه  به خدا سوگند تنها براي برادرانم دعا مي: او گفت! از تو در عرفه نديدم

إنَّ منْ دعا ِلأَخِيهِ بَِظهرِ اْلغَيبِ ُنودِي ِمنَ «: به من خبر داد كه )السالمعليه(امام كاظم 
ا نمايد از عرش ندايي هر كس پشت سر دوستانش دع» و لَك مِاَئةُ أَْلفِ ِضعفٍ: اْلعرْشِ
صد هزار برابر براي تو باشد، و من خوش نداشتم كه صد هزار دعا را : شود كه بلند مي
دانم مستجاب است يا  ها كنم به خاطر يكي كه نمي  دانستم مستجاب است ر كه مي
  )508/2: كافي! (خير

ي ِبهِ فَقَالَ يا رب أَنَّى ِلي بِذَلِك قَالَ إنَّ اللَّه َقالَ لِموسى ادعنِي علَى ِلسانٍ لَم َتعِصِن 3
 رِكانِ غَيلَى ِلسنِي ععمن را با زباني كه : خداوند به موسي فرمود) 109/7: وسائل(اد

براي من كجا اين چنين زباني ! پروردگارا: موسي سؤال كرد! اي بخوانمعصيت نكرده
  . با زبان غير خودت: خداوند پاسخ داد! است؟
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  همسايه مسجد

. آنها كه همسايه مسجد هستند بدانند نعمتي بزرگ نصيبشان شده است
هاي منتها هر نعمتي مسؤوليت. ز همسايگي با خانه خداوندچه نعمتي باالتر ا

ط عادي حق ندارد نمازش را يهمسايه مسجد در شرا. مربوط بخود را نيز دارد
مگر اين كه مريض باشد و يا واقعا كار داشته باشد كه در آن . در خانه بخواند

 ويا هميشه مريض هستند و يا متأسفانه بعضي گ1 .وقت عذرش خواسته است
دهند كار دارند چون جز در مواقع مراسم ختم و يا زماني كه در مسجد غذا مي

  !موقع ديگر سراغ مسجد نمي آيند
هاي منزوي نباشيد كه در ارتباطات خود سرد بوده و گويا شما از انسان

هيچ نيازي هرچند عاطفي وجود ندارد تا آنها را به درون مردم و به ميان 
   2!مساجد بكشاند

                                                 
) 376/1: فقيه(.  َلا صلَاةَ لِمنْ َلا يْشهد الصلَاةَ ِمنْ جِيرَانِ اْلمسِجدِ إِلَّا مرِيض أَو مْشُغول1ٌ

نيست براي آن دسته از همسايگان مسجد كه ) ايقبول شده(نماز : )السالمعليه(امام باقر 
يا مشغول كاري كنند اال اين كه مريض بوده و شركت نمي) جماعت مسجد(در نماز 

 .باشند) مهم(
 عَليكُم ِبالصلَاةِ ِفي اْلمساِجدِ و حسنِ اْلِجوارِ ِللنَّاسِ و إِقَامةِ الشَّهادةِ و حُضورِ اْلجنَاِئزِ 2

 النَّاس و اَتهينِ النَّاسِ حَتغِْني عسداً لَا يِمنَ النَّاسِ إِنَّ أَح لَُكم دلَا ب إِنَّه ِضِهمعلِب دلَا ب
نماز در مسجدها، و به ه بر شما باد ب: )السالمعليه(امام صادق  )635/2: كافي. (ِمنْ بعضٍ

ها، زيرا شما  نيكى به همسايگان، و اداى شهادت، و حاضر شدن در تشييع جنازه
نياز  ناچاريد از زيستن با مردم، و براستى كسى نيست كه تا زنده است از مردم بى

 .باشد و ناچار مردم بايد با همديگر سازش داشته باشند
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ف ي تأكيد به ديگران براي حضور در مساجد يكي ديگر از وظاسفارش و
شود زماني بيشتر مؤكد شده و حتي واجب مي  اين سفارش آن1.مؤمنين است
 با عدم اي منافق بخواهندعمال شود كه عدهإ خشونت نيز بايد ،و به دنبال آن

  2.ت مسلمانان را به سخريه بگيرندحضور در مساجد، هوي

  

                                                 
 رِفع إِلَى أَمِيرِ الْمؤْمِنِينَ ع ِبالُْكوَفةِ أَنَّ َقوماً ِمنْ جِيرَانِ اْلمسجِدِ لَا يْشهدونَ الصلَاةَ 1

يَتحوُلنَّ عنَّا و لَا يجاوِرونَّا و لَيحُضرُنَّ معَنا صلَاَتنَا جماعةً أَو َل: جماعةً ِفي اْلمسِجدِ فََقالَ
مهاوِربه اميرالمؤمنين در كوفه خبر رسيد كه : )السالمعليه(امام صادق ) 87/2: ورام. (لَا ُنج

: حضرت فرمود! شونداي از همسايگان مسجد در نماز جماعت مسجد حاضر نميعده
 كوچ كنند و با ما همسايه نباشند و يا از نزد ما. بايد در نماز جماعت ما حضور يابند

  !ما هم با آنها همسايه نباشيم
 اشَْترَطَ رسولُ اللَّهِ ص عَلى جِيرَانِ اْلمسجِدِ ُشهود الصلَاةِ و َقالَ لَينَْتهِينَّ أَْقوام لَا 2

ثُم ِقيمي ؤَذِّنُ ثُمؤَذِّناً يرَنَّ مَآلم لَاةَ أَوونَ الصدْشهي ِليع وه تِي ويلِ بلًا ِمنْ أَهجرَنَّ رَآلم 
امالي . (بنُ أَبِي طَاِلبٍ َفلَيحرَِقنَّ عَلى أَْقوامٍ بيوَتهم ِبحزْمِ اْلحَطبِ ِلأَنَّهم َلا يأُْتونَ الصلَاةَ

ه در  همسايگان مسجد شرط كرد كارسول خدا ب: )السالمعليه(امام صادق ) 486: صدوق
 اين از شوندنمي بايد مردمى كه در نماز حاضر :نماز جماعت حاضر شوند و فرمود

 اذان و اقامه گويد و مردى از خاندانم ،ندهم مؤذّمي دستور و اال كِشندخالف دست 
زيرا آنها هاى هيزم بسوزاند  هاى كسانى را با پشته را كه على است فرمان دهم تا خانه

 . شوند نماز حاضر نمىه ب
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  ن نشينيآپارتما

ط و فرهنگ شهرنشيني و آپارتمان نشيني داراي قواعد و مقررات و ضواب
هاي نه چندان دور كه آپارتمان سازي و آپارتمان در زمان. خاص خودش است

هاي مسكوني داراي نشيني رايج نبود و مفهومي نداشت، در اكثر شهرها خانه
اه با غروب آفتاب همر. هاي متعدد بودوسعت بسيار و حياط و درخت و اتاق

هاي شد وصداي اذان موذن از گلدستهها حاكم ميسكوت ماليمي در خانه
بعد هم شب . دادمساجد دور و نزديك در كنار اين سكوت، روح را نوازش مي

 .ها و سكوت و ديگر هيچبود و صداي جيرجيرك
ه اكنون بعد از گذشت چندين سال چهره اغلب شهرها كامال به هم ريخت

هاي مسكوني در جاي جاي شهرها به خصوص شهرهاي ها و برجآپارتمان. است
 جنگل آهن و فوالد هاي باصفا،اند و به جاي خانهبزرگ و به ويژه تهران روييده

به هر . هاي ساختماني سراسر شهرهاي بزرگ را پوشانده استدر لباس مجتمع
ر اندك جايي بينيم دبعضا مي. حال زندگي شهري قواعد خاص خودش را دارد

به . اند آن هم در طبقات متعدد متري ساخته40 و 30ها واحد آپارتماني ده
تر آن كه بايستي سخت. هايي سخت استراستي زندگي در چنين محيط

-ها و بلكه صدها نفر از همسايگان خود را رعايت كني كه متاسفانه آنحقوق ده
وز براي خيلي از ان نشيني هناند فرهنگ آپارتمها رشد كردهگونه كه آپارتمان
 . ها معني نشده استساكنان آپارتمان
ها انواع و اقسام صداهاي  پاسي از شب در خيلي از آپارتمانامروزه تا

گونه مكالمات شبانه ش موزيك و تلويزيون و صداي فريادناهنجار و گوشخرا
ها را مانان آپارتهمسايگان آفتي است آشنا كه مانند خوره آرام آرام روح ساكن
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خواهي به همسايه اعتراض تا مي .خورد و اين قصه حكايتي تكراري استمي
يد كه آ بانگ فرياد برمي،تر اندكي آهسته،كني كه پدرجان اندكي آرامتر

 . است"چارديواري اختياري"
راستي آيا حق داريم با سروصداهاي ناهنجار اعصاب همسايگان را به هم 

ها اعم از مالك و واري و اختياري؟ ساكنان آپارتمانبريزيم و بگوييم كه چاردي
مستاجر مكلفند براي ايجاد يك زندگي بهتر به حقوق ساير همسايگان احترام 

اين يك تكليف قانوني براي تمامي شهروندان است كه با اصول و . بگذارند
 .موازين اخالقي كامال مطابقت دارد

ي حق هر كسي حدودي بديهي است رعايت حقوق ديگران كم و بيش برا
آري هر كس حق دارد در محدوده آپارتمان خود موزيك . آوردبه وجود مي

اما بايستي در ... گوش دهد، تلويزيون ببيند، با اعضاي خانواده صحبت كند و
نظر داشت اين حق تا جايي قابل اعمال است كه به حقوق ديگران تجاوز نكند 

صداي موزيك يا تلويزيون در جايي كه بلند كردن . و باعث ناراحتي آنان نشود
كنند يا در حال استراحتند تجاوز به ها همسايه در مجاورت ما زندگي ميده

 .حقوق آنان است
وان و دود و انواع و زندگي ماشيني كه ترافيك همراه با سرو صداي فرا

ها و خالصه آلودگي هوا و آلودگي صوتي از مظاهر اوليه آن است اقسام ماشين
هاي خاص خود را به همراه دارد كه در هر حال به خود مشكالت و سختيخود 

بديهي است تجاوز به حقوق . گذارداثرات نامطلوبي بر روح و روان شهروندان مي
احترام . كندهمسايگان به هر شكل و به هر نحو اثرات نامطلوب را مضاعف مي
سعي كنيم . تبه حقوق ديگران نشانه رشد و توسعه و فرهنگ شهرنشيني اس

ضمن آشنايي نسبي با قوانين مختلف به تكاليف شهروندي خود عمل كرده و 
   .به حقوق ديگران نيز احترام بگذاريم
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   )السالمعليه(رساله حقوق امام سجاد 

  مقدمه

  :به دو نكته توجه كنيد )السالمعليه(قبل از مطالعه رساله حقوق امام سجاد 
 اهان،ي گان،ي چهارپاست،ي زطي رساله حقوق، از حقوق محدراين كه اول 

 شده در اديحقوق .  استامدهي ناني به مي سخناي اشيامكنه، ازمنه و برخ
 ي تمامي رساله حاونيبنابرا.  به طور پراكنده مطرح شده استاتي روايبرخ

 حقوق را مورد بحث ني تنها اهم اگفتتوان يباشد، بلكه مي نميحقوق شرع
  .داده استقرار 

 از حقوق پرداخته كي به هر جازي اختصار و اتيدر نهاحقوق رساله : دوم
به عنوان مثال حقوق برادران . باشدي ابعاد هر حق نمياست و لزوما شامل تمام

 ي از امورشتري باري مفصال آمده است بساتي رواگري كه در دگريكدي بر يمانيا
از  قسمتيتوان گفت يم. ست مورد در رساله مطرح شده انياست كه در ا

  . ابعاد آنيجوانب هر حق در رساله مورد بحث قرار گرفته نه تمام
 در ي و ضوابط اخالقارهاي كننده معنيي توجه به نقش كارساز و تعبا

تواند ي مي جامعه مذهبي وجدان اخالقني رساله حقوق در تكوينيجامعه د
 ني و قواني احكام فقه،يقها و تذكرات اخالارزش.  به سزا داشته باشديسهم
 فيراظ تي بدون رعاميمطمئن باش. دينماي مقي كرده و تعمفي را تلطيحقوق
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-  شاهد جامعهميتواني  هرگز نم)السالمعليه(مطرح شده در رساله حقوق امام سجاد 
  .مي پسند باشامبري پيا

 بي و غرگانهي حقوق پنجاه گانه امام سجاد بتي جامعه خود را در رعااگر
 به فرموده مياعهي تنها در نام و ظاهر مسلمان و شمي داشته باشناني اطمم،يابيب

   :)السالمعليه( امام سجاد
 ي است كه به سنت امامي مردم نزد خداوند كسنيتر مبغوضديآگاه باش«
  1». آنكه به عملش اقتدا كرده باشديكند بياقتدا م

   2متن رساله حقوق
 است به يكى از )السالمعليه( على بن حسين اين نامه:  حمزه ثمالى گويدواب

  : اصحابش
 بدان خدايت رحمت كند، كه خدا بر تو حقوقى دارد كه سراپاى وجودت 
را فرا گرفته، در هر حركت و سكون، هر فرود آمدن، تكان دادن اعضا، بكار 
گرفتن ابزارها، در همه حقوقى دارد، بعضى بزرگتر و بعضى كوچكتر، از همه 

ق خود اوست كه رعايتش را الزم كرده، و اصل ساير حقوق است و بزرگتر ح
آنها همه فرع، سپس حق اعضا و جوارح از سر تا قدم، چشم، گوش، زبان، دست 
و پا، شكم، اندام همه اين عضوهاى هفتگانه كه وسيله و ابزار كارها هستند به 

 3 .تو حق دارند
: ات گذاشته ى به عهدهاز اعضا گذشته؛ خداى عز و جل براى كارها هم حق

 4.نماز، روزه، صدقه، قربانى و خالصه همه افعالت به تو حق دارند

                                                 
 )234/8: كافي. (إِنَّ أَبَغض النَّاسِ إِلَى اللَّهِ منْ يقْتَدِي بِسنَّةِ إِمامٍ و لَا يقْتَدِي ِبأَعماِلهِ  1
 265: تحف  2
 اعَلم رِحمك اللَّه أَنَّ ِللَّهِ عَليك حُقوقاً مِحيَطةً ِبك ِفي ُكلِّ حرََكةٍ َتحرَّكَْتها أَو سكََنةٍ  3

سكَنَْتها أَو مْنزَِلةٍ َنزَلَْتها أَو جارِحةٍ َقَلبَتها و آَلةٍ َتصرَّْفت ِبها بعُضها أَكْبرُ ِمنْ بعضٍ و أَكْبرُ 
و حُقوقِ اللَّهِ عَليك ما أَوجبه ِلَنفِْسهِ تَبارك و َتعالَى ِمنْ حقِّهِ الَّذِي هو أَصلُ اْلحُقوقِ 

مِْنه تََفرَّع ُثم أَوجبه علَيك ِلنَْفِسك ِمنْ قَرِْنك إَِلى قَدِمك عَلى اخِْتلَافِ جوارِِحك َفجعلَ 
 ّقاً وح كَليع دِكلِي قّاً وح كَليع اِنكِلِلس قّاً وح كلَيع ِعكملِس ّقاً وح كَليع رِكصلِب

ع لِكِلرِج عبالس ارِحوذِهِ اْلجقّاً َفهح كَليع لَِفرْجِك قّاً وح كلَيع ْطِنكلِب ّقاً وح كَلي
  .الَِّتي ِبها تَُكونُ اْلأَْفعالُ

4   مِكوِلص ّقاً وح كلَيع لَاِتكلَ ِلصعُقوقاً َفجح كَليع اِلكلَّ ِلأَْفعج زَّ ولَ ععج ُثم
  علَيك حقّاً و ِلصدَقتِك عَليك حقّاً و ِلهدِيك علَيك حقّاً و ِلأَْفعالِك عَليك حّقاً
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تر حق باالدستان و  رسد، از همه واجب سپس نوبت به حقوق ديگران مى
سرپرستان است سپس زيردستان، و بعد خويشان، اينها اصول حقوق است كه 

 1. شود از هر يك حقوق ديگرى منشعب مى
 شعبه است كه از همه واجبتر حق كسى است كه به حق سرپرست سه

قدرتش را در راه دفع دشمن و متجاوز، و (كند  وسيله قدرتش امور ترا اداره مى
، سپس حق سرپرست )برد پناه بكار مى اداره امور مردم، و دفاع از مظلوم و بى

 و پيشوا) در حكم(و هر مربى و مدبرى ) نسبت به برده(علمى، و آنگاه حق موال 
 2 .سرپرست است

توده (» رعيت«حق زيردستان نيز سه شعبه است از همه واجبتر حق 
، چه جاهل )آموز دانش(، از آن پس حق زيردست علمى )مردم، بر قدرت حاكم

   3 . و بردگانهمسران دست عالم است، و سپس آنها كه تحت اختيار تواند، - زير
م پيوسته است حقوق خويشان بسيار است و همچون سلسله نسب به ه

: و مقدم بر همه حق مادر است، بعد به ترتيب) هر چه نزديكتر حقش بيشتر(
  4. پدر، فرزند، برادر، و ساير خويشان باز به ترتيب نزديكى

آزادت كرده، آن كه آزادش ) از قيد بردگى(حق آن كه : سپس به ترتيب
شين، همسايه، اى، آنكه به تو احسان كرده، مؤذن نماز، امام جماعت، همن كرده

رفيق، شريك مال، بدهكار، طلبكار، معاشر، طرفى كه بر تو ادعا دارد، طرفى كه 
مشورت كنى، نصيحتخواه،  بر او ادعا دارى، آنكه با تو مشورت كند، آنكه با او

نصيحتگو، بزرگتر، كوچكتر، كسى كه درخواستى دارد، كسى كه از او 
د كرده، يا با گفتار يا كردار، با درخواست دارى، آن كه با حرف يا عمل بتو ب

توجه خشنودت كرده، عموم همكيشان، اهل ذمه، و سرانجام حقوقى  توجه يا بى
  5. گيرد هاى گوناگون تعلق مىكه به مقتضاى حاالت مختلف و مناسبت

                                                 
1   كَليا عهبجأَو و كلَيةِ عاجِبُقوقِ اْلوِمنْ ذَوِي اْلح رِكإِلَى غَي ُقوقُ ِمنْكاْلح َتْخرُج ُثم

 ُثم تِكُقوقُ أَئِمُقوقٌحا حمِْنه بتََشعُقوقٌ يذِهِ حَفه ِحمِكُقوقُ رح ثُم ِتكعِيُقوقُ رح  
2   ِباْلِعْلمِ ثُم اِئسِكس لَْطانِ ثُمبِالس اِئِسكقُّ سح كلَيا عهبجَثلَاَثةٌ أَو ِتكُقوقُ أَئِمَفح

  مامإِ  حقُّ سائِِسك بِالِْملْكِ و ُكلُّ ساِئسٍ
و حُقوقُ رعِيِتك َثلَاَثةٌ أَوجبها علَيك حقُّ رعِيتِك ِبالسلْطَانِ ثُم حقُّ رعِيِتك بِاْلِعلْمِ   3

  فَإِنَّ اْلجاِهلَ رعِيةُ اْلعاِلمِ و حقُّ رعِيتِك بِالِْملْكِ ِمنَ اْلأَزواجِ و ما ملَْكت ِمنَ اْلأَيمانِ
و حُقوقُ رحِِمك كَثِيرَةٌ متَِّصَلةٌ بَِقدرِ اتِّصالِ الرَِّحمِ فِي الَْقرَابةِ َفأَوجبها عَليك حقُّ   4

  أُمك ُثم حقُّ أَبِيك ُثم حقُّ وْلدِك ثُم حقُّ أَِخيك ثُم اْلأَْقرَب َفاْلأَْقرَب و اْلأَولُ فَاْلأَولُ
5  قُّ ذِي ثُمح هِ ثُملَيع تُكمةِ ِنعارِياْلج لَاكوقُّ مح ثُم كَليْنعِمِ عاْلم لَاكوقُّ مح 

 ُثم لِيسِكقُّ جح ثُم لَاتِكفِي ص امِكقُّ إِمح لَاةِ ثُمبِالص ؤَذِّنِكقُّ مح ثُم كيرُوفِ لَدعالْم
ح ثُم ارِكقُّ جالَّذِي ح قُّ َغرِيمِكح ثُم اِلكقُّ مح ثُم قُّ َشرِيكِكح ُثم اِحبِكقُّ ص
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خوشا بحال آن كه خدايش بر اداى حقوقى كه به گردنش نهاده يارى 
 ):اينك توضيح آنچه به اجمال ذكر شد (1 .كند، توفيق و استقامتش عطا فرمايد

  حق خداوند

اما حق خداى بزرگ اين است كه او را بپرستى و چيزى را با او شريك 
نسازى، چون با اخالص چنين كنى، خدا تعهد كرده كار دنيا و آخرتت را 

 2. كفايت كند، و آنچه از دنيا دوست دارى برايت نگه دارد

   حق نفس

وجودت را وقف اطاعت خدا كنى، حق زبان، حق خودت اين است كه 
گوش، چشم، دست، پا، شكم و اندام را ادا كنى و از خدا در اين راه كمك 

 3. خواهى

 زبان حق 

حق زبان اين است كه با خوددارى از گفتار زشت حرمتش را نگه دارى، به 
گفتار نيك عادتش دهى، آن را جز در موارد نياز و منافع دين و دنيا بكار 

ثمر كه احتمال زيان دارد و سود چندان  ندازى، از سخنان بيهوده زشت و بىني
ندارد، معافش دارى، زبان گواه و دليل بر عقل آدمى پيرايه خردمند عقل است 

                                                                                                               
 كَليِعي عداْلم ِمكقُّ َخصح ُثم قُّ َخلِيِطكح ُثم كطَاِلبالَّذِي ي قُّ َغرِيِمكح ُثم هتُطَالِب

هِ ثُملَيعِي عالَّذِي تَد مِكقُّ َخصح قُّ ثُمح ثُم كَليشِيرِ عقُّ الْمح ثُم َتشِيرِكسقُّ مح 
 َغرُ مِْنكأَص ونْ هقُّ مح ثُم رُ مِْنكأَكْب ونْ هقُّ مح ثُم قُّ النَّاصِحِ َلكح ثُم تَْنِصحِكسم

 لَك علَى يديهِ مساءةٌ بَِقولٍ أَو ِفعلٍ ثُم حقُّ ساِئلِك ثُم حقُّ منْ سأَْلَته ثُم حقُّ منْ جرَى
أَو مسرَّةٌ بِذَلِك بَِقولٍ أَو ِفعلٍ عنْ َتعمدٍ مِْنه أَو غَيرِ َتعمدٍ مِْنه ثُم حقُّ أَهلِ ِملَِّتك عامةً 

  َللِ اْلأَحوالِ و َتصرُّفِ اْلأَسبابِثُم حقُّ أَهلِ الذِّمةِ ُثم اْلحُقوقُ اْلجارِيةُ بِقَدرِ ِع
1   هددس و فََّقهو ُقوِقهِ وهِ ِمنْ حلَيع بجا أَولَى َقضَاءِ مع اللَّه اَنهنْ أَعى لِمفَُطوب  
2  ئاً َفإِذَا َفعِبهِ َشي لَا تُْشرِك هدبَتع رُ فَإِنَّكقُّ اللَّهِ اْلأَكْبا حلَ َفأَمعبِإِْخلَاصٍ ج ذَِلك ْلت

  .َلك علَى َنفِْسهِ أَنْ يْكِفيك أَمرَ الدنْيا و اْلĤِخرَةِ و يحَفظَ َلك ما ُتِحب مِْنها
3  و قَّهح اِنكإِلَى لِس يةِ اللَّهِ فَُتؤَدا فِي طَاعهفِيَتوَفأَنْ تَس كلَيع قُّ نَْفسِكا حأَم إِلَى و 

 ْطِنكإَِلى ب ا وقَّهح ِلكإَِلى رِج ا وقَّهح دِكإَِلى ي و قَّهح رِكصإَِلى ب و قَّهح ِعكمس
َلى ذَلِكَتِعينَ بِاللَّهِ عَتس و قَّهح إِلَى َفرِْجك و قَّهح.   
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عبارت متن بسيار درهم و برهم است و بر حسب تخمين ترجمه (و زبان مؤدب 
  1. و ال قوة اال باللَّه العلى العظيم) شد

  حق گوش
وش اين است كه پاكش نگه دارى، و اين مجراى قلب را جز به روى حق گ

دهان ارزشمندى كه خيرى در آن بوجود آرد، يا خوى ارجمندى بدان بخشد 
نگشائى، گوش دريچه ورود سخن به قلب است كه مفاهيم گوناگون و نيك و بد 

  2. رساند و ال قوة اال باللَّه را به آن مى

  حق چشم
آن را به حرام ندوزى، و جز آنجا كه عبرتى در كار حق چشم اين است كه 

باشد، بصيرتى افزايد يا علمى بدست آرد، بكارش نگيرى كه چشم دريچه عبرت 
  3 .است) قلب(

  حق پا
حق پا آن است كه با آن راه حرام نپيمائى، مركب راهى كه پويندگانش 

ينت ميبرد، و خفت و اهانت بينند قرارش ندهى، پا وسيله نقليه توست، به راه د
  4 .و ال قوة اال باللَّه. وسيله سبقت توست

                                                 
و  عوِيده علَى اْلخَيرِ و حمُله عَلى اْلأَدبِو أَما حقُّ اللِّسانِ َفإِْكرَامه عنِ اْلخَنَا و َت  1

إِجمامه إِلَّا لِموِضعِ اْلحاجةِ و الْمنَْفعةِ ِللدينِ و الدْنيا و إِعفَاؤُه عنِ الُْفُضولِ الشَِّنعةِ الَْقلِيَلةِ 
ئِدِتها و يعد شَاِهد اْلعْقلِ و الدلِيلَ علَيهِ و َتزَينُ الْفَائِدةِ الَِّتي لَا يؤْمنُ َضرَرها مع ِقلَّةِ عا

   .اْلعاِقلِ ِبعْقِلهِ حسنُ سِيرَِتهِ فِي لِساِنهِ و ال ُقوةَ إِلَّا ِباللَّهِ اْلعلِي اْلعظِيمِ
إِلَى َقْلبِك إِلَّا لُِفوهةٍ َكرِيمةٍ ُتحدِثُ و أَما حقُّ السمعِ َفتَْنزِيهه عنْ أَنْ َتجعَله َطرِيقاً   2

 هِ ُضرُوبي إِلَيؤَدالَْكلَامِ إَِلى الَْقْلبِ ي ابب ُخلُقاً َكرِيماً فَإِنَّه تَكِْسب راً أَوخَي ِفي َقلِْبك
   .الْمعاِني عَلى ما فِيها ِمنْ خَيرٍ أَو َشرٍّ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

و أَما حقُّ بصرِك َفَغضُّه عما َلا يِحلُّ َلك و َترْك ابتِذَاِلهِ إِلَّا لِموِضعِ عِبرَةٍ تَستَقِْبلُ ِبها   3
   .بصراً أَو تَستَفِيد ِبها ِعْلماً فَإِنَّ اْلبصرَ باب اِلاعِتبارِ

مشِي ِبِهما إَِلى ما لَا يِحلُّ َلك و َلا َتجعَلهما مِطيتَك ِفي و أَما حقُّ رِجَليك َفأَنْ لَا َت  4
 و قِ لَكبالس ينِ والد لَكسم الَِكةٌ بِكس و اِمَلُتكا حا َفإِنَّها فِيهِلهَتخِفَّةِ ِبأَهسالطَّرِيقِ الْم

   .ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
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  حق دست
حق دست آن است كه به حرام دراز نكنى، كه فردا به كيفر خدا گرفتار 
شوى، و امروز به سرزنش مالمتگران، و از كارهاى واجب آن را عقب نكشى، 

جبات، بلكه با بستن دست از بسيارى از نارواها و گشودنش به بسيارى از غير وا
آنگاه است كه خردمندى كرده شرف دنيا و ثواب آخرت را فراهم  عزيزش دارى
  1. خواهد كرد

  حق شكم
حق شكم اين است كه آن را ظرف حرام، كم يا زياد نكنى، در حالل نيز 

روى نمائى از حد تقويت بحد سستى و ناجوانمرديش نكشانى، هنگام  ميانه
) هيضه(ى كه سيرى تا حد تخمه احساس گرسنگى و تشنگى بر آن مسلط باش

مايه كسالت، كندكارى، و باز شدن از هر خير و كرامتى است، و آب خوردن تا 
 2. آنجا كه شكم ماالمال شود حماقت و جهالت آرد، و مردانگى را ببرد

  جنسياندام حق 

نگه دارى و ) زنا و غيره(اين است كه آن را از حرام ات تناسليحق اندام 
كه بهترين كمك است، و ) نگاه نكردن(از فرو خواباندن چشم ) براى اين كار(

گيرى، و حفظ و تأييد از  ياد فراوان مرگ، و تهديد نفس به عذاب خدا، كمك
 3 .خداست، و ال حول و ال قوة اال باللَّه

                                                 
1  قُّ يا حأَم هِ ِمنَ اللَّهِ وا إِلَيُطهسا َتبَفتَنَالَ ِبم حِلُّ لَكا َلا يا إِلَى مَطهسَفأَنْ َلا تَب دِك

 اللَّه ا افَْترَضا ِممَلا تَقِْبَضه اِجلِ وةِ فِي اْلعانِ اللَّائِمِمنَ النَّاسِ ِبلِس لِ وةَ فِي اْلأَجُقوباْلع
لَِكنْ ُتو ا وهلَيا عهلَيع سا لَيا إِلَى َكثِيرٍ مِمِطهسب ا وِحلُّ لَها ينْ كَثِيرٍ ِمما عِضها بِقَبقِّرَه

  . فَإِذَا هِي َقد عِقَلت و ُشرَِّفت ِفي اْلعاِجلِ وجب َلها حسنُ الثَّوابِ فِي اْلĤِجلِ
2  َلهعَفأَنْ لَا َتج ْطنِكقُّ با حأَم فِي و َله أَنْ تَقَْتصِد لَا ِلكَِثيرٍ و رَامِ ولَِقلِيلٍ ِمنَ اْلح اءوِع 

 مإِذَا ه ُطهضَب ةِ ورُوابِ الْمذَه وِينِ والتَّه دةِ إِلَى حالتَّْقوِي دِمنْ ح هلَا ُتْخرِج لَالِ واْلح
َتهِي ِبصاحِِبهِ إِلَى التُّخَمِ مكْسَلةٌ و مثْبَطةٌ و مقَْطعةٌ عنْ بِاْلجوعِ و الظَّمإِ فَإِنَّ الشِّبع الْمْن

   .ُكلِّ ِبرٍّ و َكرَمٍ و إِنَّ الرَّي الْمْنَتهِي ِبصاحِِبهِ إِلَى السْكرِ مسخََفةٌ و مجهَلةٌ و مذْهبةٌ ِللْمرُوةِ
ما لَا يِحلُّ لَك و الِاسِتعاَنةُ علَيهِ ِبَغض الْبصرِ فَإِنَّه ِمنْ و أَما حقُّ َفرْجِك َفحِفُْظه ِم  3

أَعونِ اْلأَعوانِ و كَْثرَةِ ذِْكرِ الْموتِ و التَّهددِ ِلنَْفِسك بِاللَّهِ و التَّْخوِيفِ َلها ِبهِ و بِاللَّهِ 
لَ وولَا ح و التَّأْيِيد ةُ ومةَ إِلَّا ِبهِاْلِعصلَا ُقو  .  
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  حق نماز
حق نماز اين است كه بدانى ورود به درگاه خداوند است، و در آن حال 

را بدانى شايسته است همچون ) نكته(اى، چون اين  برابر خداوند ايستاده
اى  اى ذليل، خواهنده، بيمناك، ترسان، اميدوار، درمانده و زار بايستى، بنده بنده

كه براى اداى احترام و تعظيم حق، با آرامش، سرافكندگى، افتادگى، تواضع، در 
ده و گناه دل با او راز و نياز دارد و آزادى جانش را كه خطا بر آن احاطه كر

  1. خواهد، و ال قوة اال باللَّه بهالكتش كشيده از او مى

  حق روزه
اى است كه خداوند در برابر زبان،  حق روزه آن است كه بدانى اين پرده

گوش، چشم، اندام و شكمت آويخته تا ترا از آتش بپوشاند، چنان كه در حديث 
و ( پرده نگاه دارى اگر اعضاى خود را در پس اين» روزه سپر آتش است«آمده 

محجوب باشى، و اگر اعضا ) از عذاب(اميد است ) آنها را از گناه حفظ كنى
پشت پرده آرام نگيرد و گوشه و كنار آن باال رود، و عضوها براى تجاوز از حدود 

كه بايد براى حفظ بدن بكار رود به  انگيز كند، نيروها شهوت  چشم نگاه. سركشد
و طعمه ( است پرده پاره گشته بدن بيرون افتد راه ديگر مصرف شود، ممكن

  2 . و ال قوة اال باللَّه) آتش شود

  حق حج 
نزد پروردگار است و ه حق حج اينست كه بدانى كه آن بار يافتن بو اما 

گريختن از گناهان بسوى اوست و باعث پذيرش توبه تو و انجام دادن 
نست كه بدانى كه آن ايست كه خدا بر تو واجب كرده و حق روزه اي فريضه

                                                 
َفأَما حقُّ الصلَاةِ َفأَنْ َتعَلم أَنَّها وِفَادةٌ إَِلى اللَّهِ و أَنَّك قَاِئم ِبها بينَ يديِ اللَّهِ فَإِذَا   1

خَاِئفِ الرَّاجِي علِمت ذَِلك كُْنت َخِليقاً أَنْ تَُقوم فِيها مَقام الذَّلِيلِ الرَّاِغبِ الرَّاِهبِ اْل
 خُُشوعِ اْلأَْطرَافِ و الْإِْطرَاقِ و ُكونِ وهِ بِالسيدنَ ييب نْ قَامظِّمِ معَتَضرِّعِ الْمكِينِ الْمالِْمس

حاَطت لِينِ اْلجنَاحِ و حسنِ الْمنَاجاةِ َله فِي َنفِْسهِ و الطََّلبِ إِلَيهِ فِي َفَكاكِ رقَبتِك الَّتِي أَ
   .ِبهِ خَطِيَئتُك و اسَتهلَكَْتها ذُُنوبك و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

2   و رِكصب و ِعكمس و اِنكَلى لِسع اللَّه هَضرَب ابِحج أَنَّه َلممِ َفأَنْ َتعوقُّ الصا حأَم و
 ارِ و هكَذَا جاء ِفي اْلحدِيثِ الصوم جنَّةٌ ِمنَ النَّارَِفرِْجك و بطِْنك لِيسُترَك ِبهِ ِمنَ النَّ

 ا َتضَْطرِبَترَكَْته إِنْ أَْنت وباً وجحأَنْ تَُكونَ م توجا رِتهبجفِي ح أَْطرَافُك كََنتفَإِنْ س
يس َلها ِبالنَّْظرَةِ الداعِيةِ ِللشَّهوةِ و فِي ِحجاِبها و َترَْفع جنَباتِ اْلِحجابِ فَتَطَِّلع إَِلى ما َل

الُْقوةِ اْلخَارِجةِ عنْ حد التَّقِيةِ ِللَّهِ َلم َتأْمنْ أَنْ َتْخرِقَ اْلِحجاب و َتْخرُج مِْنه و ال ُقوةَ إِلَّا 
   .بِاللَّهِ
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ايست خداوند بر زبان و چشم و گوش و شكم و دامن تو زده است تا تو را  پرده
از آتش بپوشاند پس اگر روزه را ترك كردى پرده الهى را كه بر تو كشيده است 

  1.اى پاره نموده

  حق صدقه

حق صدقه آن است كه بدانى پس انداز توست نزد پروردگارت، امانتى 
ى كه در يهارا دريابى به امانت) نكته(به گواه ندارد، اگر اين است كه حاجت 
هاى عيان، و سزد كه تر خواهى بود تا امانت مطمئن) صدقه سر(نهان بسپارى 

هر چه را خواهى آشكار كنى، مخفيانه به خدا سپارى، و در هر حال سرى باشد 
به گواه بين تو و او، بدون حاجت به شاهدى كه بشنود يا ببيند كه گوئى 

تر باشى، و به رد امانت خود معتمد نباشى، سپس بايد در صدقه بر هيچ  مطمئن
و منت ) كنى و براى خود ذخيره مى(كس منت نگذارى چه آن مال توست 

كنى، چه  ممكن است آن را معيوب كند چنان كه تو روح طرف را آزرده مى
ر نه چرا بر ديگرى اى و گ ندوختهامنت دليل آن است كه تو آن را براى خود ني

  2.و ال قوة إلّا باللَّه !؟منت نهى

  حق قرباني
حق قربانى آن است كه با قصد خالص انجام دهى، رحمت خدا و قبول 
درگاهش را در نظر گيرى، و جلب توجه ديگران نخواهى، اگر چنين كنى 
خودنما و رياكار نباشى و تنها خدا را خواهى و بدان كه خدا را با سادگى و 

ولت بايد خواست نه با تكلف و سختى چنان كه خدا نيز براى بندگان آسانى سه
و نشان دادن جود و (منشى  خواسته نه دشوارى، فروتنى براى تو از خان

                                                 
َلى ربك و ِفرَار إِلَيهِ ِمنْ ذُُنوبِك و ِبهِ قَبولُ و حقُّ اْلحج أَنْ َتعَلم أَنَّه وَِفادةٌ إِ  1

كَليع اللَّه هبجالَْفرْضِ الَّذِي أَو َقضَاء و تِكب566/2: خصال. (َتو(  
 
حتَاج إَِلى و أَما حقُّ الصدَقةِ َفأَنْ َتعلَم أَنَّها ذُْخرُك عِنْد ربك و ودِيعتُك الَّتِي لَا َت  2

 كُْنت ةً ولَانِيع َتهعدَتوا اسَثقَ ِبمِسرّاً أَو َتهعدَتوا اسبِم كُْنت ذَلِك تلِمادِ فَإِذَا عالْإِْشه
 علَى ُكلِّ جدِيراً أَنْ تَُكونَ أَسرَرت إِلَيهِ أَمراً أَعلَنَْته و كَانَ اْلأَمرُ بيَنك و بيَنه فِيها ِسرّاً

حالٍ و لَم َتستَْظِهرْ علَيهِ فِيما اسَتودعَته مِْنها بِإِْشهادِ اْلأَسماعِ و اْلأَبصارِ علَيهِ ِبها َكأَنَّها 
 ِبها عَلى أَحدٍ أَوَثقُ ِفي َنفِْسك َلا َكأَنَّك َلا َتِثقُ ِبهِ ِفي َتأْدِيةِ ودِيعتِك إِلَيك ُثم َلم تَمَتنَّ

 نَْنتنْ ما إِلَى ممِْنه الِكجِينِ حا مِْثلَ َتهنْ أَنْ تَُكونَ ِبهَتأْم ا لَمِبه تَنَْنتفَإِذَا ام ا لَكِلأَنَّه
كنَْفس تدأَر َلو ا وِبه كنَْفس ُترِد لَم َلى أَنَّكلِيلًا عد هِ ِلأَنَّ ِفي ذَلِكلَيا عَتنَّ ِبهتَم ا لَمِبه 

   .ِبها عَلى أَحدٍ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
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منشان پرتكلف و پرخرجند، اما فروتنى نه رنجى  بهتر است كه خان) سخاوت
 حول دارد نه خرجى، چون مقتضاى فطرت و موجود در طبيعت انسان است، ال

 1 .و ال قوة اال باللَّه

  حق پيشوا

حق حاكم آن است كه بدانى خدا ترا وسيله آزمايش او قرار داده، تسلطى 
كه بر تو دارد مايه امتحان و ابتالى اوست، بايد خيرخواهانه نصيحتش كنى، 
چون بينى بر تو مسلط است با او در نيفتى كه هم خود را به مهلكه افكنى هم 

ش و مدارا رضايتش را فراهم كنى بحدى كه شر او را از خود باز او را، با نرم
دارى و به دينت زيان نرساند، و از خدا بخواهى ترا در اين راه بر دفع او مدد 

با او معاندت نكن كه اگر چنين كنى به او و نفس خود استخفاف . فرمايد
اى، و با او بر  هو او را عرضه هالك ساخت اى، خود را عرضه رفتار ناپسند او، كرده

  2. اى، و ال قوة اال باللَّه ضد خود همكارى، و در آنچه با تو كند، شركت كرده

  حق معلم
آن است كه او را تعظيم كنى، مجلسش را ) استاد(حق سرپرست علمى 

محترم شمارى، درست به گفتارش گوش دهى، به او توجه كنى، استاد را در 
و حواس را (مك دهى، فكر را فارغ تربيت علمى خود كه به آن محتاجى، ك

ها و و ذهن را حاضر سازى، با چشم پوشى از لذت) براى دريافت سخنش جمع
ها قلب را پاك كنى و چشم را جال دهى، و بدانى كه در آن كاستن شهوت

                                                 
و أَما حقُّ اْلهديِ َفأَنْ ُتْخِلص ِبها الْإِرادةَ إَِلى ربك و التَّعرُّض ِلرَحمِتهِ و قَبوِلهِ و لَا   1

ذَلِك لَم تَُكنْ متََكلِّفاً و لَا مَتصنِّعاً و كُْنت إِنَّما ُترِيد عيونَ النَّاِظرِينَ دوَنه فَإِذَا كُْنت َك
 سِيرَ وِبَخلِْقهِ التَي ادا أَرسِيرِ َكمبِاْلع رَادلَا ي سِيرِ وبِاْلي رَادي أَنَّ اللَّه َلماع إَِلى اللَّهِ و تَْقصِد

ذَلُّلُ أَولَى ِبك ِمنَ التَّدهُقنِ ِلأَنَّ الُْكلَْفةَ و الْمُئوَنةَ ِفي لَم يرِد ِبهِم التَّعسِيرَ و َكذَلِك التَّ
ِلأَنَّهما اْلِخلَْقةُ و  الْمتَدهقِنِينَ َفأَما التَّذَلُّلُ و التَّمسُكنُ َفلَا ُكلَْفةَ فِيِهما و لَا مُئوَنةَ علَيهِما

  .   و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِهما موجودانِ ِفي الطَّبِيعةِ
َفأَما حقُّ ساِئسِك ِبالسْلطَانِ َفأَنْ َتعَلم أَنَّك جِعْلت َله فِتَْنةً و أَنَّه مبَتلًى ِفيك بِما   2

ا تُماحَِكه و َقد جعَله اللَّه َله عَليك ِمنَ السلَْطانِ و أَنْ ُتْخِلص َله ِفي النَِّصيحةِ و أَنْ َل
بسَِطت يده عَليك َفتَُكونَ سبب هلَاكِ نَفِْسك و هَلاِكهِ و َتذَلَّلْ و َتلَطَّف لِإِعطَاِئهِ ِمنَ 

 و لَا الرَِّضا ما يكُفُّه عْنك و َلا يِضرُّ بِدِينِك و َتسَتعِينُ علَيهِ فِي ذَِلك بِاللَّهِ و َلا ُتعازهِ
ُتعانِده فَإِنَّك إِنْ َفعْلت ذَلِك عَققَْته و عقَْقت َنفْسك َفعرَّضَْتها ِلمْكرُوِههِ و عرَّضَْته ِلْلهلََكةِ 
ال ُقو و كا أََتى إَِليفِيم َشرِيكاً َله و لَى نَْفِسكع عِيناً َلهَخلِيقاً أَنْ تَُكونَ م كُْنت و ةَ ِفيك

   .إِلَّا بِاللَّهِ
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آموزد پيك او هستى، با هر جاهلى برخورى بايد پيام استاد  ها كه به تو مىدرس
، و چون اين رسالت را بعهده گيرى در ابالغ آن و را نيكو به گوشش برسانى

 1. قيام به اين وظيفه خيانت نورزى، و ال حول و ال قوة اال باللَّه

 حق موال

چون حق حاكم، با اين تفاوت كه اين مالك است و آن ) موال(حق مالك 
كوچك و بزرگ الزم است، جز اينكه ) فرمان(نيست از اين رو طاعتش در هر 

 از اداى حق خدا باز دارد و ميان تو و حق خدا و حقوق خلق حائل بخواهد ترا
شود كه در اين صورت بايد حق خدا و خلق را ادا كنى و از آن پس به حق او 

 2 .پردازى، و ال قوة اال باللَّه

 حقوق زيردستان

اين است كه ) مردمى كه بر آنها حكومت دارى(حق زيردست تحت قدرت 
 ضعف و زبونى آنان است كه باعث زيردستى تو و بدانى فزونى نيروى تو و

ناتوانى و ذلت، آنها را از تو ) حالت(كه ) آن بيچارگانى(پس . زيردستى آنها شده
كفايت كرده، آنان را زيردست تو قرار داده، حكم ترا در حقشان نافذ ساخته، كه 

ت را قدرتى ندارند تا از فرمان تو سرپيچند و آنجا كه بارت را سنگين و كار
دشوار بينند، دادرسى جز خدا ندارند، چقدر سزاوار رحم، و حمايت و بردبارى 

اند و آنگاه فضل و احسان خدا را در اين عزت و قدرتى كه به تو داده )تو(
نعمتش . بشناسى چه سزاوار است بدرگاهش شاكر باشى، و هر كه سپاس گزارد

  3 .را بيفزايد، و ال قوة اال باللَّه

                                                 
1   هِ واعِ إِلَيتِمنُ الِاسسح لِِسهِ وجقِيرُ لِمالتَّو و َله ظِيمِباْلِعلْمِ َفالتَّع ائِسِكقُّ سا حأَم و

 تَُفرِّغَ َله الْإِْقبالُ علَيهِ و الْمعوَنةُ َله عَلى نَْفسِك فِيما لَا ِغنَى بِك عْنه ِمنَ اْلِعلْمِ ِبأَنْ
عْقلَك و ُتحضِّرَه َفهمك و ُتزَكِّي َله َقْلبك و ُتجلِّي َله بصرَك بَِترْكِ اللَّذَّاتِ و نَْقصِ 
لِ َفَلزِمهلِ اْلجِمنْ أَه كنْ لَِقيإِلَى م وُلهسر كا أَلْقَى إِلَيفِيم أَنَّك َلمأَنْ َتع اتِ ووالشَّه ك

حسنُ التَّأْدِيةِ عْنه إِلَيهِم و لَا َتخُْنه ِفي َتأْدِيةِ رِساَلِتهِ و الِْقيامِ ِبها عْنه إِذَا تََقلَّدَتها و لَا 
  . حولَ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

انِ إِلَّا أَنَّ هذَا يمِلك ما َلا و أَما حقُّ سائِِسك بِالِْملْكِ فََنحو ِمنْ ساِئسِك ِبالسْلَط  2
 قِّ اللَّهِ ووبِ حجِمنْ و كإِلَّا أَنْ ُتْخرِج لَّ ِمنْكج قَّ وا دفِيم ُتهَطاع كَتْلزَم ذَاك لُِكهمي

هِ فََتشَاَغْلت ِبهِ و ال يحولَ بينَك و بينَ حقِّهِ و حُقوقِ اْلَخْلقِ َفإِذَا َقضَيَته رجعت إِلَى حقِّ
  .  ُقوةَ إِلَّا ِباللَّهِ

3   ِهملَيع تِكبَِفْضلِ ُقو مَتهيَترْعا اسإِنَّم أَنَّك َلمْلطَانِ َفأَنْ َتعبِالس تِكعِيُقوقُ را حَفأَم
لُّهم فَما أَوَلى منْ كَفَاَكه َضعُفه و ذُلُّه فَإِنَّه إِنَّما أَحلَّهم محلَّ الرَّعِيةِ لَك َضعُفهم و ذُ
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  حق شاگرد
آن است كه بدانى، علمى كه خدا بتو داده، ) دانشجو( زيردست علمى حق

اگر كارى را كه به . و خزانه حكمتى كه به تو سپرده براى خدمتگزارى آنهاست
دار مهربانى رفتار كنى كه  ات نهاده درست انجام دهى، و همچون خزانه عهده

، چون خير موال را در ميان بندگانش رعايت كند، شكيبا و مخلص باشد
شناس و  از اموالى كه در دست دارد در اختيارش نهد، ره نيازمندى بيند

خدمتگزار، و معتقد خواهى بود، و گر نه خائن به خدا و ظالم به خلق باشى و 
علمش را از تو باز گيرد، و قاهرانه با ) به كيفر اين ناسپاسى(سزاوارى كه خدا 

  1. تو رفتار كند

  حق همسر
ند ازدواج زيردست و در اختيار تو قرار گرفته، آن حق همسر كه با پيو

بخش، انيس، و نگهدار تو ساخته، و هر  است كه بدانى خدا او را دالرام، راحت
كدام بايد نعمت وجود ديگرى را به درگاه خدا شكر گوييد، و بدانيد اين نعمتى 
ه است خدا بشما داده و بايد با نعمت وى خوش رفاقتى كنيد، احترامش را نگ

تر است؛  داريد، با او بسازيد، هر چند حق تو بر او بيشتر، و اطاعت تو بر او الزم
حق او اين است كه با او . بخواهد يا نخواهد، جز آنجا كه معصيت خدا باشد

مهربانى كنى، همدم و آرام بخش وى باشى، كامجوئى و لذتى كه ناچار بايد در 
  2.  و ال قوة اال باللَّهبين باشد رعايت كنى، و اين حق بزرگى است،

                                                                                                               
حتَّى صيرَه لَك رعِيةً و صيرَ حْكمك علَيهِ نَافِذاً َلا يمتَِنع مِنْك ِبِعزَّةٍ و لَا ُقوةٍ و لَا 

ْلِحياَطةِ و اْلأَنَاةِ و ما أَولَاك إِذَا عرَْفت ما يستَْنِصرُ ِفيما َتعاظَمه ِمْنك إِلَّا بِاللَّهِ بِالرَّحمةِ و ا
أَعطَاك اللَّه ِمنْ َفْضلِ هذِهِ اْلِعزَّةِ و الُْقوةِ الَّتِي َقهرْت ِبها أَنْ تَُكونَ ِللَّهِ شَاِكراً و منْ شََكرَ 

   .بِاللَّهِاللَّه أَعطَاه فِيما أَْنعم علَيهِ و ال ُقوةَ إِلَّا 
1   ِمنَ اْلِعْلمِ و ا آتَاكفِيم مَله لَكعج قَد أَنَّ اللَّه لَمِباْلِعْلمِ َفأَنْ َتع تِكعِيقُّ را حأَم و

قَامم مِبهِ َله تقُم و ِمنْ ذَلِك اللَّه لَّاكا وفِيم ْنتسةِ فَإِنْ أَحِمنْ ِخزَاَنةِ اْلحِكْم لَّاكو 
 ةٍ أَْخرَجاجأَى ذَا حتَِسبِ الَّذِي إِذَا رحاِبرِ الْمبِيدِهِ الصفِي ع لَاهواْلخَازِنِ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ لِم

إِلَّا كُْنت تَقِداً وعآِمًلا م ِلذَِلك كُْنت اشِداً ور هِ ُكْنتيدالِ الَِّتي ِفي يوِمنَ اْلأَم خَائِناً  َله َله 
   .و ِلَخلِْقهِ َظاِلماً و لِسلَِبهِ و ِعزِّهِ مَتعرِّضاً

2   أُنْساً و َترَاحاً وسم َكناً وا سَلهعج أَنَّ اللَّه َلمبِِمْلكِ النَِّكاحِ َفأَنْ َتع ِتكعِيقُّ را حأَم و
محأَنْ ي ِجبا ياِحدٍ ِمنْكُمُكلُّ و كَذَِلك ةً واقِيةٌ ومِنع أَنَّ ذَلِك َلمعي اِحِبهِ وَلى صع اللَّه د

 قُّكإِنْ كَانَ ح ا ورَْفقَ ِبهي ا وهْكرِمي ةِ اللَّهِ ومةَ ِنعبحِسنَ صحأَنْ ي بجو هِ ولَيع مِْنه
َكرِه و تببا أَحفِيم ا أَْلزَمِبه تُكَطاع ا أَْغلَظَ وهلَيقَّ عا حةً فَإِنَّ َلهصِيعَتُكنْ م ا لَمم ت
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  حق برده
حق برده زيردست اين است كه بدانى او را هم خداى تو آفريده، گوشت و 

او، نه چشم و » سازنده«او هستى نه » مالك«تو ) ايد از يك ريشه(خون توست 
همه اين كارها را خدا كرده و او را . اى اى، نه روزيش داده گوشش را خلق كرده
اى است كه بايد حفظش  ه امانت به دستت سپرده، و وديعهمسخر تو ساخته و ب

خورى به او بخورانى، هر  كنى، با او روشى خداپسندانه داشته باشى، هر چه مى
اش نگذارى، و اگر او  پوشى به او بپوشانى، كار بيش از طاقت بعهده چه خود مى

نى، و را نخواستى خود را، براى خدا از مسئوليتش فارغ سازى، او را عوض ك
 1 .مخلوق خدا را شكنجه ندهى، و ال قوة اال باللَّه

  حق مادر
) رحم(جابجا كرده ) نگه داشته و(حق مادر اين است كه بدانى جايى ترا 

اى از دلش به تو خورانده كه  كه هيچ كس ديگرى را در آنجا حمل نكند، ميوه
) صهخال(گوش، چشم، دست، پا، مو، پوست و . هيچ كس به ديگرى نخوراند

همه . همه اعضايش را با شادمانى و خرمى و مراقبت، سپر جان تو ساخته
هاى دوران حمل را بجان خريده، تا آنگاه كه  ها و غصهناماليمات، دردها، سختي

مادر دلخوش . به پهنه زمين آورده) از تنگناى رحم(ترا ) پروردگار(دست قدرت 
ند و خود برهنه باشد، و ترا بوده ترا سير كند و خود گرسنه ماند، ترا بپوشا

سيراب كند و خود تشنه ماند، بر تو سايه افكند و خود در آفتاب بسر برد، 
سختى كشد و ترا بناز پرورد، بيدار ماند و ترا به خواب نوشين كند، اندرون او 

دامنش آرامگاه، پستانش مشك آب و جانش سپر باليت، . ظرف وجود تو بوده
 تو بجان خريده، تو بايد به همين اندازه از او تشكر گرم و سرد جهان را بخاطر

  2. شناسى را جز به يارى و توفيق خدا نتوانى و اين حق كنى،

                                                                                                               
 ذَلِك ا وِمنْ َقضَاِئه داللَّذَّةِ الَِّتي َلا ب ا َقضَاءهُكونِ إِلَيالس ِضعوم ةِ وؤَانَسالْم ةِ ومالرَّح

   .عِظيم و ال ُقوةَ إِلَّا ِباللَّهِ
 اْليمِينِ َفأَنْ َتعَلم أَنَّه َخْلقُ ربك و َلحمك و دمك و أَنَّك و أَما حقُّ رِعيِتك بِِملْكِ  1

تَملُِكه َلا أَْنت صَنعَته دونَ اللَّهِ و َلا َخلَْقت َله سمعاً و َلا بصراً و َلا أَجرَيت َله رِزقاً و لَِكنَّ 
خَّرَهس ُثم ذَِلك كَفَاك تَسِيرَ اللَّه فِيهِ و فََظهلَِتح اهإِي كعدَتواس هِ ولَيع نَكائْتَم و َلك 

 َتهطِيقُ فَإِنْ َكرِها َلا يم َلا تَُكلَِّفه و سا َتْلبمِم هُتلْبِس ا َتأُْكلُ ومِم هفِيهِ بِِسيرَِتهِ فَتُْطعِم
َتباس و إِلَى اللَّهِ مِْنه تةَ إِلَّا ِباللَّهَِخرَجال ُقو َخْلقَ اللَّهِ و ذِّبُتع لَم ِبهِ و ْلتد .  

َفحقُّ أُمك َفأَنْ َتعَلم أَنَّها حملَْتك حيثُ َلا يحِملُ أَحد أَحداً و أَْطعمْتك ِمنْ ثَمرَةِ   2
تْك بِسمِعها و بصرِها و يدِها و رِجِلها و َشعرِها و َقلِْبها ما لَا يْطعِم أَحد أَحداً و أَنَّها وَق
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  حق پدر
حق پدر اين است كه بدانى او ريشه است و تو شاخه، و اگر نبود، نبودى؛ 
پس هر گاه در وجود خود چيزى خوشايند ديدى بدان اين نعمت را از او دارى، 

  1. ه حقى كه بر تو دارد از او سپاسگزارى و قدردانى كن، و ال قوة اال باللَّهبه انداز

  حق فرزند
حق فرزند اين است كه بدانى جزئى از وجود تو است، در دنيا با هر خير و 
شرى كه دارد به تو منسوب است، در حسن تربيت، رهنمائى به خدا، و كمك 

ردارى در او، مسئولى و در اين باره به او در اطاعت از تو، و ايجاد روح فرمان ب
پاداش يا كيفر دارى؛ پس با وى چنان رفتار كن كه در دنيا آثار نيك تربيتت 

بر اثر انجام وظيفه در ) در آخرت(تو باشد، و ) و مايه سرفرازى(زيب و زيور 
  2. پيشگاه خدا معذور باشى، و ال قوة اال باللَّه

  حق برادر
گشائى، ياورى   او دستى است كه آن را مىحق برادر اين است كه بدانى

كنى، نيروئى است  برى، عزتى است كه بر او اعتماد مى است كه به او پناه مى
برى، پس او را وسيله نافرمانى خدا و ابزار ظلم به خلق قرار  كه با آن هجوم مى

از يارى او در باره خودش، كمك به او در برابر دشمن، حائل شدن بين او . مده
ها، نصيحت و خيرخواهى، و توجه به او در راه خدا كوتاهى نكن، در يطانو ش

                                                                                                               
 ا وهْكرُوها فِيهِ مَتِمَلةً ِلمحاِبَلةً موةً مَفرِح ِشرَةً بِذَلِكَتبسا مارِِحهومِيعِ جج ا وَشرِهب

 دي نْكا عْتهَفعتَّى دا حهغَم ا وثِْقُله ا وهأَنْ أَلَم تضِ َفرَضِيإِلَى اْلأَر ْتكأَْخرَج ةِ وراْلقُد
 كمتَُنع ى وَتْضح و تُِظلَّك أَ وَتظْم و كُترْوِي رَى وَتع و كوتَكْس و ِهي وعَتج و عتَشْب

اءوِع ا َلكطُْنهكَانَ ب ا وِقهمِ ِبأَربِالنَّو ُتلَذِّذَك ا وؤِْسهبِب ا لَكهيَثد و اءِحو ا لَكرُهجح و 
 و رِ ذَِلكَلى قَدا عَفتَشُْكرُه وَنكد و ا لَكهرْدب ا ونْيرَّ الداِشرُ حتُب وِقَاء ا َلكهنَفْس و سَِقاء

   .لَا تَقْدِر علَيهِ إِلَّا ِبعونِ اللَّهِ و َتوِفيِقهِ
بِيك فََتعَلم أَنَّه أَصلُك و أَنَّك فَرْعه و أَنَّك َلولَاه لَم تَُكنْ فَمهما رأَيت ِفي و أَما حقُّ أَ  1

نَفِْسك ِمما يعجِبك فَاعَلم أَنَّ أَباك أَصلُ النِّعمةِ عَليك فِيهِ و احمدِ اللَّه و اشُْكرْه عَلى 
  .وةَ إِلَّا بِاللَّهِقَدرِ ذَِلك و ال ُق

2   َشرِّهِ و رِهِ وا ِبخَينْياِجلِ الدفِي ع كإَِلي ضَافم و مِنْك أَنَّه َلمفََتع لَدِكقُّ وا حأَم و
ع وَنةِ َلهعالْم هِ وبَلى رلَاَلةِ عالد بِ ونِ اْلأَدسِمنْ ح لِّيَتها ومُئولٌ عسم ِتهِ أَنَّكَلى َطاع

ِفيك و فِي َنفِْسهِ َفمثَاب علَى ذَلِك و معاَقب فَاعملْ فِي أَمرِهِ عملَ اْلمَتزَينِ ِبحسنِ أََثرِهِ 
ْلأَْخذِ َله علَيهِ فِي عاِجلِ الدنْيا الْمعذِّرِ إِلَى ربهِ فِيما بينَك و بيَنه ِبحسنِ الْقِيامِ علَيهِ و ا

   .مِْنه و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
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و گر نه بايد خدا را . صورتى كه او تسليم امر پروردگار و مطيع فرمانش باشد
 1 .مقدم دارى و از برادر عزيزتر شمارى

  حق آزاد كننده برده
خرج مالش را در راه تو : حق موالئى كه ترا آزاد كرده اين است كه بدانى

از ذلت و وحشت بردگى به عزت و آرامش آزادى رسانده، از اسيرى . كرده
مملوك بودن رهانده، زنجير بردگيت را گسسته، بوى عزت به مشامت رسانده، 
از زندان مقهورى و مغلوبى بيرونت كشيده، سختيت را برطرف كرده، زبان 

 آمد، و كسب و در رفت و(همه دنيا را برايت حالل كرده . انصاف برايت گشوده
، ترا مالك خود ساخته، بند اسيرى از پايت گسسته، )اى كار و غيره آزادشده

بايد بدانى . براى عبادت پروردگار فارغت كرده، و در اين راه از مال خود كاسته
و از . كه او پس از خويشان در زندگى و مرگ از همه خلق به تو سزاوارتر است

اگر  .تر است ى با تو در راه خدا شايستههمه مردم به يارى، كمك و همدست
  2. نيازى به تو پيدا كرد خود را بر او مقدم ندار

  حق برده آزاد شده

ات اين است كه بدانى خدا ترا حامى، نگهدار، ياور، و  حق غالم آزاد كرده
از آتش باز  پناه او قرار داده، و او را ميان تو و خود واسطه ساخته، و سزد كه ترا

ن پاداش آخرت توست، و در دنيا نيز اگر خويشاوندى ندارد ميراثش از دارد، اي
اى و وظائفى كه از آن پس  آن توست، در برابر مالى كه از براى آزاديش پرداخته

                                                 
و ِعزُّك  و أَما حقُّ أَخِيك فََتعلَم أَنَّه يدك الَّتِي تَبسُطها و َظهرُك الَّذِي َتلَْتجِئُ إِلَيهِ  1

ه ِسلَاحاً علَى معصِيةِ اللَّهِ و لَا عدةً الَّذِي َتعتَمِد علَيهِ و ُقوتُك الَِّتي َتصولُ ِبها َفلَا َتتَّخِذْ
ِللظُّْلمِ ِبحقِّ اللَّهِ و َلا تَدع ُنصرََته عَلى نَفِْسهِ و معونََته عَلى عدوهِ و اْلحولَ بيَنه و بينَ 

فِي اللَّهِ فَإِنِ اْنَقاد ِلرَبهِ و أَحسنَ الْإِجابةَ شَياطِيِنهِ و َتأْدِيةَ النَّصِيحةِ إِلَيهِ و الْإِْقبالَ علَيهِ 
مِْنه كَليع أَْكرَم و كآَثرَ عِنْد ُكنِ اللَّهإِلَّا َفلْي و َله.   

2   كأَْخرَج و اَلهم أَنَْفقَ ِفيك أَنَّه َلملَاءِ َفأَنْ َتعِباْلو كَليْنعِمِ عقُّ الْما حأَم ِمنْ ذُلِّ الرِّقِّ و
و وحشَِتهِ إِلَى ِعزِّ اْلحرِّيةِ و أُنِْسها و أَْطلََقك ِمنْ أَسرِ الْملََكةِ و فَك عنْك ِحَلقَ اْلعبودِيةِ 

َلك لِسانَ و أَوجدك راِئحةَ اْلِعزِّ و أَْخرَجك ِمنْ ِسجنِ الَْقهرِ و دَفع عْنك اْلعسرَ و بسطَ 
 و كبةِ رادِلعِب َفرَّغَك و رَكلَّ أَسح و كَنْفس لَّكَكا فَما ُكلَّهنْيالد كاحأَب افِ والْإِْنص
اتِكيفِي ح حِِمكأُولِي ر دعب َلى اْلَخْلقِ بِكأَو أَنَّه لَماِلهِ فََتعالتَّْقصِيرَ ِفي م لَ بِذَِلكتَماح 
و موتِك و أَحقُّ اْلَخْلقِ بَِنصرِك و معونَِتك و مكَاَنفَِتك ِفي ذَاتِ اللَّهِ َفلَا ُتؤِْثرْ علَيهِ 

كإَِلي تَاجا احم كنَفْس.   
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رود كه ميراثش براى تو  اى، اگر حقش را رعايت نكنى بيم آن مى انجام داده
  1. گوارا نباشد، و ال قوة اال باللَّه) حالل و(

  سان كنندهحق اح
كننده اين است كه از او تشكر كنى، احسانش را به زبان آرى،  حق احسان
اش نشر دهى، مخلصانه در حقش دعا كنى تا در نهان و عيان  گفتار نيك در باره

از او قدردانى كرده باشى، و اگر بتوانى بايد محبتش را تالفى كنى و گر نه 
  2. منتظر فرصت و آماده جبران باشى

   گوحق اذان
از (بردارى  آورد، ترا به بهره حق مؤذن اين است كه بدانى خدا را بياد تو مى

كند، بهترين ياور تو در انجام فريضه الهى است، بايد بر اين  دعوت مى) عبادت
و ان كنت في «جمله (كننده  خدمت از او تشكر كنى چنان كه از هر احسان

شك نعمتى خدائى  مؤذن بىو بدانى كه ) كامال مبهم است» متهما... بيتك 
است، با شكر خدا در هر حال بر اين نعمت، قدرش را بدان و با آن خوشرفتارى 

  3. كن، و ال قوة اال باللَّه

                                                 
مِيةً علَيهِ و واقِيةً و أَما حقُّ مولَاك اْلجارِيةِ علَيهِ ِنعمُتك َفأَنْ َتعلَم أَنَّ اللَّه جعلَك حا  1

و نَاِصراً و معِقلًا و جعَله لَك وِسيَلةً و سبباً بينَك و بيَنه فَِباْلحرِي أَنْ يحجبك عنِ النَّارِ 
ا َلم يُكنْ َله فَيُكونُ ِفي ذَِلك َثواب مِْنه ِفي اْلĤِجلِ و يحُكم َلك ِبمِيرَاِثهِ ِفي اْلعاِجلِ إِذَ

فَإِنْ لَم اِلكإِنَْفاقِ م دعقِّهِ بِبهِ ِمنْ ح تقُم هِ ولَيع اِلكِمنْ م ا أَْنفَقَْتهَكاَفأَةً ِلمم حِمر   تَقُم
   .ِبحقِّهِ خِيف عَليك أَنْ َلا يطِيب لَك مِيرَاُثه و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

حقُّ ذِي الْمعرُوفِ عَليك َفأَنْ َتشُْكرَه و َتذُْكرَ معرُوَفه و َتنُْشرَ َله الْمقَاَلةَ اْلحسَنةَ و أَما   2
 شََكرَْته قَد كُْنت ذَِلك ْلتإِذَا َفع فَإِنَّك اَنهحبنَ اللَّهِ سيب و نَكيا بِفيم اءعالد َله تُْخِلص و

ع ِسرّاً و كطِّناً َنفْسوم رْصِداً َلهم إِلَّا كُْنت و لِ َكاَفأَْتهبِالِْفع َكاَفأَُتهَكنَ مإِنْ أَم ةً ثُملَانِي
   .علَيها

ِنك و أَما حقُّ الْمؤَذِّنِ َفأَنْ َتعلَم أَنَّه مذَكِّرُك ِبرَبك و داِعيك إِلَى حظِّك و أَْفَضلُ أَعوا  3
 كِسنِ إَِليحِللْم شُْكرَك لَى ذَلِكع فََتشُْكرَه كَليع ا اللَّهلَى َقضَاءِ الَْفرِيَضةِ الَّتِي افَْترََضهع
و إِنْ كُْنت فِي بيِتك مهتَماً ِلذَلِك َلم تَُكنْ لِلَّهِ ِفي أَمرِهِ متَِّهماً و علِمت أَنَّه ِنعمةٌ ِمنَ 

هِ علَيك لَا َشك فِيها َفأَحِسنْ صحبةَ ِنعمةِ اللَّهِ ِبحمدِ اللَّهِ علَيها عَلى ُكلِّ حالٍ و ال اللَّ
   .ُقوةَ إِلَّا ِباللَّهِ
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  حق امام جماعت
بين تو و خدا، و ) و وساطت(حق امام جماعت اين است كه بدانى سفارت 

جانب تو سخن نمايندگى ترا در ورود به درگاه پروردگار بعهده گرفته، او از 
گويد نه تو از ناحيه او، او براى تو دعا كند نه تو براى او، او در باره تو طلب كند 
نه تو در باره او، مهم ايستادن در پيشگاه خدا و درخواست و دعا را از تو كفايت 
كرده، اگر در هر يك از اين مراحل كوتاهى شود او مقصر است نه تو، اگر 

در (تو شريك او نيستى، با اينكه ) وظيفه رفتار كندو بر خالف (گنهكار باشد 
پس او جانش ) و طلبى از او ندارى(اى  احسانى به او نكرده) مقابل اين خدمت

را قدردانى ) محبتش(را سپر جان تو و نمازش را سپر نمازت ساخته بايد اين 
  1. كنى، و ال قوة اال باللَّه

  حق همنشين

 و ماليم باشى، در گفتگو انصافش حق همنشين اين است كه با او نرم
دهى، يكباره ديده از او بر نگيرى، در سخن مرادت تفهيم او باشد، اگر تو بر او 

اختيار با اوست، و روا  وارد شوى اختيار حركت با توست، و اگر او وارد شود
  2. نيست بدون اجازه او برخيزى، و ال قوة اال باللَّه

  حق همسايه

او را حفظ كنى، در حضور، ) آبروى( در غياب حق همسايه اين است كه
احترامش را نگه دارى، و در هر حال يار و مددكارش باشى، در پى عيبجوئى او 

هايش كنجكاوى نكنى، اگر تصادفا و بدون قصد و نباشى، براى پيدا كردن بدي
اى مستحكم باشد  ات دژى محكم و پرده تعقيب به عيبى بر خوردى، بايد سينه

                                                 
1  نَكيا بةَ ِفيمَفارالس تََقلَّد قَد أَنَّه لَمَفأَنْ َتع لَاتِكفِي ص امِكقُّ إِما حأَم و نَ اللَّهِ ويب و 

 و ِفيك َطَلب و َله عتَد َلم و ا َلكعد و ْنهع تَتََكلَّم َلم و ْنكع تََكلَّم و كبةَ إَِلى راْلوِفَاد
 لَم و ِفيك َلةِ َلهاءسالْم يِ اللَّهِ ودنَ ييقَامِ باْلم مه َكفَاك فِيهِ و تَْطُلب لَم تَكِْفهِ ذَلِك

فَإِنْ كَانَ فِي شَي  فِيهِ و تَُكنْ َشرِيَكه إِنْ َكانَ آثِماً لَم و وَنكَتْقصِيرٌ َكانَ ِبهِ د ءٍ ِمنْ ذَِلك
لَم   َلى ذَلِكع َلاِتهِ َفتَشُْكرَ َلهِبص لَاتَكقَى صو بَِنفِْسهِ و كقَى َنفْسَفْضلٌ َفو كَليع ُكنْ َلهي

   .و َلا حولَ و ال ُقوةَ إِلَّا ِباللَّهِ
و أَما حقُّ اْلجلِيسِ َفأَنْ ُتلِينَ َله َكنََفك و تُطِيب َله جاِنبك و تُْنصَِفه ِفي مجاراةِ   2

ْفهاِمهِ إِذَا لَفَْظت و اللَّْفظِ و لَا ُتْغرِقَ ِفي َنزْعِ اللَّحظِ إِذَا َلحْظت و تَْقِصد ِفي اللَّفْظِ إَِلى إِ
إِنْ كُْنت اْلجلِيس إِلَيهِ كُْنت فِي الِْقيامِ عْنه بِاْلِخيارِ و إِنْ كَانَ اْلجاِلس إَِليك كَانَ ِباْلِخيارِ 

   .و َلا تَُقوم إِلَّا بِإِذِْنهِ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
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گويد گوش   نيزه هم نتوان بدان راز دست يافت، اگر با كسى راز مىكه با سر
ها وانگذار، در نعمت بر او رشگ مبر، از خطايش بگذر، نده، او را در سختي

لغزشش را ناديده گير، اگر نادانى كرد بردبارى كن، مسالمت را از دست مده، 
را بر او فاش ) ى منافق(زبان بدگويان را از او بگردان، دغلكارى نصيحتگو 

  1. گردان، و با وى خوشرفتار باش، ال حول و ال قوة اال باللَّه

  حق دوست
اين است كه اگر بتوانى در احسان و ) همسفر و رفيق راه(حق همراه 

محبت از او فزونتر باش و گر نه ال اقل با او برابر باش، چنان كه احترامت كند 
ازه نده در جوانمردى بر احترامش كن، چنان كه حفظت كند حفظش كن، اج

تو سبقت گيرد، اگر پيشدستى كرد تالفى كن، از مودتى كه شايسته او است 
كوتاهى منما، به خيرخواهى و محافظتش ملتزم باش، در اطاعت خدا با او 

براى او رحمت باش ) سرانجام(همدست باش، در ترك گناه او را كمك كن، و 
  2. نه عذاب، و ال قوة اال باللَّه

  شريكحق 

اش را انجام دهى، در حضور با او  حق شريك است كه در غياب وظيفه
مشورت كار نكنى،  مساوى باشى، بدون نظرش تصميم نگيرى، مستبدانه و بى

مالش را نگه دارى، در هيچ كوچك و بزرگ به او خيانت ننمائى كه در حديث 

                                                 
ُظه غَائِباً و َكرَامُته شَاهِداً و ُنصرَُته و معونَُته فِي اْلحالَينِ جمِيعاً و أَما حقُّ اْلجارِ َفِحْف  1

 و ةٍ مِنْكادرِ إِرنْ غَيع ا ِمْنهرَفَْتها فَإِنْ عرِفَهةٍ لَِتعءونْ سع ثْ َلهحلَا َتب ةً وروع َله علَا تَتَب
ا علِم لَا تََكلُّفٍ كُْنت َضمِيراً لَم ْنهَثتِ اْلأَسِنَّةُ عحب تِيراً َلوسِْتراً س صِيناً وناً حِحص تلِم

تَتَِّصلْ إِلَيهِ لِانِْطواِئهِ علَيهِ لَا َتستَِمع علَيهِ ِمنْ حيثُ َلا يعلَم لَا تُسلِمه عِْند شَدِيدةٍ و َلا 
لُ عْثرََته و َتغِْفرُ زلََّته و لَا تَدِخرْ ِحْلمك عْنه إِذَا جِهلَ علَيك و لَا َتحسده ِعنْد ِنعمةٍ ُتقِي

تَُكونَ ِسلْماً َله َترُد عْنه ِلسانَ الشَِّتيمةِ و تُبِطلُ فِيهِ كَيد حاِملِ النَِّصيحةِ و  َتْخرُج أَنْ
   .ا حولَ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهُِتعاِشرُه معاَشرَةً َكرِيمةً و َل

و أَما حقُّ الصاِحبِ َفأَنْ َتصحبه بِالَْفضْلِ ما وجدت إِلَيهِ سبِيلًا و إِلَّا َفلَا أََقلَّ ِمنَ   2
قَك فِيما بينَك و الْإِْنصافِ و أَنْ تُْكرِمه كَما يْكرِمك و َتحفََظه َكما يحَفظُك و َلا يسِب

كنَْفس ةِ ُتْلزِمدوَتِحقُّ ِمنَ الْمسا يمرَ ِبهِ علَا تَُقص و َكاَفأَْته َقكبةٍ َفإِنْ سْكرُمإَِلى م َنهيب  
َلى َنفِْسهِ ِفيمع ونََتهعم هِ وبةِ رَلى َطاعع َتهاضَدعم و اطََتهحِي و َتهِبهِ ِمنْ َنصِيح مها لَا ي
   .معصِيةِ ربهِ ُثم تَُكونُ علَيهِ رحمةً و لَا تَُكونُ علَيهِ عذَاباً و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
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، و ال »دست خدا بر سر دو شريك است ما دام كه به هم خيانت نكنند«آمده 
  1. قوة اال باللَّه

  حق مال
حق مال اين است كه حرام بدست نيارى، در حرام صرف نكنى، از جاى 
الزم دريغ ننمائى و بجاى غير الزم خرج ننمائى، و در صورتى كه مال خداست 

جز به راه خدا مصرف نكنى، آن كس را كه ممكن است ترا ) و البته مال اوست(
بر خود مقدم ندارى، كه ) نشناسد، يعنى وارث راو قدر زحماتت را (نستايد 

البته پس از تو نيز در اموالت جانشين خوبى نخواهد بود، و آنها را به راه اطاعت 
خداى تو مصرف نخواهد كرد، در نتيجه تو خود او را بر اين تصرفات ناروا در 

دلسوز خويش (اى، و چنانچه وارث به حال خود بينديشد  مالت كمك كرده
و ميراث ترا در طاعت خدا صرف كند، غنيمت را او برد و گناه، حسرت، ) دباش

  2 .پشيمانى و كيفر گريبان ترا گيرد، و ال قوة اال باللَّه

  حق طبكار
حق طلبكار اين است كه اگر دارى حقش را بپردازى، كارش را اصالح 

ر نيازش سازى، دور سرش نگردانى، و امروز و فردا نكنى كه پيغمب كنى، بى
و اگر ندارى با زبان خوش » مسامحه كارى بدهكار توانگر ظلم است « :فرمود

رضايتش را فراهم آرى، و مهلت گيرى، با لطف و مدارا بازش گردانى، نه اينكه 
هم مالش را ندهى هم با او بدرفتارى كنى، كه اين پستى و فرومايگى است، و 

  3. ال قوة اال باللَّه

                                                 
1  د ْكِمكلَى حع زِمَلا َتع و َتهياوَضرَ سإِنْ ح و َتهكََفي قُّ الشَّرِيكِ فَإِنْ غَابا حأَم ونَ و

حكِْمهِ و لَا َتعملْ ِبرَأْيِك دونَ منَاَظرَِتهِ و َتحفَظُ علَيهِ ماَله و تَْنفِي عْنه خِيانََته ِفيما عزَّ 
   .أَو هانَ فَإِنَّه بَلَغنَا أَنَّ يد اللَّهِ عَلى الشَّرِيكَينِ ما لَم يَتخَاوَنا و ال ُقوةَ إِلَّا ِباللَّهِ

و أَما حقُّ الْمالِ َفأَنْ َلا َتأُْخذَه إِلَّا ِمنْ ِحلِّهِ و َلا ُتنْفَِقه إِلَّا ِفي ِحلِّهِ و َلا ُتحرَِّفه عنْ   2
اللَّهِ و َلا مواِضِعهِ و َلا َتصرَِفه عنْ حقَائِِقهِ و َلا َتجعَله إِذَا كَانَ ِمنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيهِ و سبباً إَِلى 

ُتؤِْثرَ ِبهِ علَى نَفْسِك منْ َلعلَّه لَا يحمدك و بِالْحرِي أَنْ لَا يحِسنَ ِخلَافََته فِي َترِكَتِك و َلا 
راً يعملَ فِيهِ ِبطَاعةِ ربك َفتَُكونَ معِيناً لَه علَى ذَلِك أَو بِما أَحدثَ فِي مالِك أَحسنَ نََظ

 ةِ والتَِّبع عةِ مامالنَّد رَةِ وساْلح بِالْإِثْمِ و وءتَب ةِ وبِاْلغَِنيم بذْههِ َفيبةِ رلَ ِبطَاعمعلَِنفِْسهِ فَي
   .ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

3  َتهفَيوِسراً أَوم فَإِنْ كُْنت قُّ اْلَغرِيمِ الطَّاِلبِ لَكا حأَم و و هدَترْد لَم و َتهأَغْنَي و َتهَكفَي و 
 لِ ونِ الَْقوسِبح َتهَضيِسراً أَرعم إِنْ كُْنت و ُظلْم ْطلُ اْلَغِنيولَ اللَّهِ قَالَ مسفَإِنَّ ر ُطْلهتَم
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  حق همكار
ت كه گولش نزنى، با او تقلب و دوروئى نكنى، به وى حق معاشر اين اس

رحم نكوبى، اگر  اغفالش نكنى، فريبش ندهى، او را چون دشمن بى. دروغ نگوئى
به تو اعتماد داشت تا سر حد امكان مراعاتش كنى، كه گول زدن آن كه به تو 

اصل حديث به مناسبت تشبيه به ربا مربوط به (رباست ) در حكم(اعتماد كرده 
  1. ، و ال قوة اال باللَّه)گول زدن در معامله است

  حق مدعِي
حق مدعى اين است كه اگر حق گويد، دليلش را رد نكنى، در ابطال 
ادعايش نكوشى، بلكه تو هم با او خصم خويش باشى، و بدون احتياج به شاهد، 
تو خود هم گواه و هم داور باشى، كه اين حق خداست بر تو، و اگر دعوى باطل 
دارد با او بسازى، تهديدش كنى، به دينش قسمش دهى، با تذكر به خدا تندى 

شكنى، سخنان بيهوده و جنجال را يكسو نهى كه نه تنها  و حدتش را درهم
خشم طرف را فرو ننشاند بلكه گناهش را به گردن تو اندازد، و تيغ عداوتش را 

ر برانداز، و ال قوة تيزتر كند، چه سخن ناهنجار شرانگيز است، و گفتار نيك ش
  2. اال باللَّه

  حق مدعي عليه

حق مدعى عليه اين است كه اگر حق گوئى به نرمى طرح دعوا كنى كه 
ترين بيان  ادعا هميشه براى طرف گوش خراش است، با ماليمت، آرامى، روشن

ترين نرمش استدالل كن، دليل را نگذار و به كشمكش و قيل و قال  و لطيف

                                                                                                               
ذَهاب ماِلهِ و    و َلم َتجمع علَيهَِطلَبت إِلَيهِ َطَلباً جمِيلًا و رددَته عنْ نَْفِسك رداً لَِطيفاً

   .سوء معاملَِتهِ فَإِنَّ ذَلِك ُلؤْم و ال ُقوةَ إِلَّا ِباللَّهِ
1  َلا َتع و هعلَا َتخْد و لَا ُتغِْفَله و هلَا تَكْذِب و لَا َتغُشَّه و قُّ اْلَخلِيطِ َفأَنْ لَا َتُغرَّها حأَم لَ وم

ِفي انْتَِقاِضهِ عملَ اْلعدو الَّذِي لَا يبَقى علَى صاحِِبهِ و إِنِ اطْمأَنَّ إِلَيك استَْقصيت َله عَلى 
   .نَفِْسك و علِمت أَنَّ غَبنَ اْلمسَترِْسلِ رِبا و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

ي عَليك فَإِنْ كَانَ ما يدِعي علَيك حقّاً َلم َتنَْفسِخْ ِفي حجِتهِ و أَما حقُّ اْلَخصمِ الْمدِع  2
و لَم َتعملْ ِفي إِبطَالِ دعوِتهِ و كُْنت َخصم َنْفسِك َله و اْلحاكِم علَيها و الشَّاهِد َله ِبحقِّهِ 

 اللَّهِ عَليك و إِنْ كَانَ ما يدعِيهِ باِطلًا رفَْقت ِبهِ و دونَ َشهادةِ الشُّهودِ فَإِنَّ ذَلِك حقُّ
 َلغَْطه الَْكلَامِ و ْشوح تأَْلقَي بِذِْكرِ اللَّهِ و ْنكع َتهحِد رْتكَس بِدِيِنهِ و َتهنَاشَد و َتهعور

لْ تَبب كودةَ عادِيع نْكع رُدِتهِ ِلأَنَّ الَّذِي لَا ياودع فيس كلَيذُ عْشحِبهِ ي بِإِثِْمهِ و وء
   .لَفَْظةَ السوءِ تَبعثُ الشَّرَّ و اْلخَيرُ مقْمعةٌ ِللشَّرِّ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
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شود و ديگر  پامال مى) البالى جنجال و ستيز(رف حسابت هم بپرداز، كه ح
  1.پذيرد، و ال قوة اال باللَّه جبران نمى

  حق مشورت كننده
كننده اين است كه اگر رأى صحيحى دارى در خير خواهيش  حق مشورت

كردى، به او بنمائى، البته با  بكوشى، و كارى را كه اگر تو بجاى او بودى مى
 كه نرمش، وحشت را بزدايد و خشونت وحشت زايد، و اگر مهربانى و ماليمت

رأى و نظرى ندارى، و كسى را كه به رأيش اعتماد دارى و براى خود 
پسندى سراغ دارى به او راهنمائى و ارشادش كنى تا در خير خواهيش  مى

  2 .كوتاهى و در نصيحتش فرو گذار نكرده باشى، و ال حول و ال قوة اال باللَّه

   دهندهحق مشورت
اين است كه اگر رأى ناموافق داد ) كنى كه با او مشورت مى(حق مستشار 

متهمش نكنى، كه البته آراء مختلف است و تو در به كار بستن رأى او آزادى، و 
چنانچه شايسته مشورتش دانى حق اتهامش را ندارى، بلكه بايد از اظهار نظر و 

داد بايد خداى را ) بصوا(پذيرش مشورتش تشكر كنى، اگر رأى موافق 
باشى كه ) اين محبت(سپاسگزارى و از برادرت با تشكر بپذيرى و در فكر تالفى 
  3. اگر روزى با تو مشورت كرد جبران كنى، و ال قوة اال باللَّه

                                                 
 أَجمْلت ِفي مقَاولَِتهِ ِبمْخرَجِ و أَما حقُّ اْلَخصمِ اْلمدعى عَليهِ فَإِنْ كَانَ ما َتدعِيهِ حّقاً  1

 بِالرِّْفقِ و ِتكجح دَقص تدَقص هِ ولَيى ععدعِ الْممى ِغلَْظةً ِفي سوعى فَإِنَّ ِللدوعالد
ك بِمنَازعِتهِ ِباْلقِيلِ و أَمهلِ الْمهَلةِ و أَبينِ اْلبيانِ و أَْلَطفِ اللُّْطفِ و َلم َتتَشَاَغلْ عنْ حجِت

  .  الَْقالِ فَتَذْهب عنْك حجتُك و َلا يُكونَ َلك فِي ذَلِك درك و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
2  ع أََشرْت ةِ وِفي النَّصِيح َله تدهأْيٍ جر هجو َله َضرَكتَشِيرِ فَإِنْ حسقُّ اْلما حأَم هِ ولَي

بِما َتعلَم أَنَّك َلو كُْنت مكَاَنه عِمْلت ِبهِ و ذَلِك ِليُكنْ ِمنْك فِي رحمةٍ و لِينٍ فَإِنَّ اللِّينَ 
 َله رَْفتع و أْير َله ُضرْكحي إِنْ لَم اْلأُْنسِ و ِضعوم وِحشإِنَّ اْلِغلَظَ ي َشةَ وحاْلو ؤِْنسي

تَِثقُ ِبرَأِْيهِ و َترَْضى ِبهِ لَِنْفِسك دَللَْته علَيهِ و أَرشَدَته إِلَيهِ فَكُْنت لَم َتأُْله خَيراً و َلم منْ 
   .تَدِخرْه ُنصحاً و لَا حولَ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ

ما َلا يواِفقُك علَيهِ ِمنْ رأِْيهِ إِذَا أَشَار عَليك و أَما حقُّ اْلمشِيرِ عَليك َفَلا تَتَّهِمه ِفي  3
 تمارِ إِذَا اتَّهأِْيهِ بِاْلخِيهِ فِي رلَيفَُكنْ ع ماخِْتَلاُفه ا والنَّاسِ فِيه رُّفَتص و اءرĤاْل ا هِيفَإِنَّم

 ِعنْدك مِمنْ يسَتِحقُّ الْمشَاورةَ و َلا تَدع شُْكرَه رأْيه َفأَما ُتهمُته َفَلا َتجوز لَك إِذَا كَانَ
 و اللَّه تمِدح اَفقَكِتهِ َفإِذَا وُشورهِ مجنِ وسح أِْيهِ وِمنْ إِْشَخاصِ ر ا لَكدا بلَى مع

ي مِْثِلها إِنْ َفزِع إَِليك و ال ُقوةَ إِلَّا قَِبْلت ذَِلك ِمنْ أَخِيك بِالشُّْكرِ و الْإِرصادِ ِباْلمَكاَفأَةِ ِف
   .بِاللَّهِ
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  حق نصيت خواه
پذيرد،  دانى مى حق نصيحت خواه اين است كه راه صحيحى كه مى

فهم و دركش ادا كنى، كه هر عقلى راهنمائيش كنى، سخن را نرم و در حدود 
را رد و قبول سخن حد معينى است، و بايد به روش مهربانى و رحمت رفتار 

  1. كنى، و ال قوة اال باللَّه

  حق نصيحت كننده

حق نصيحتگوى اين است كه در برابرش نرم باشى، دل را براى فهم 
وافق نصيحتش حاضر سازى، و گوش را بگشائى، سپس بنگرى اگر گفتارش م

شناسى كنى، و اگر آن را بر وفق  صواب بود خدا را شكر گوئى و بپذيرى و حق
صالح نيافتى متهمش ننمائى و بدانى كه او در خيرخواهى كوتاهى نكرده، 

سزاوار تهمتش ) بر اثر سوابقى كه از او دارى(نظرش به خطا رفته، جز اينكه 
  2. قوة اال باللَّهدانى كه در هر صورت نبايد به او اعتنا كنى، و ال 

  حق كهنسال

حق سالخورده اين است كه حرمت پيريش را بدارى، اگر سوابق فضيلت 
با او ) خصمانه(در اسالم دارد تجليلش كنى، او را مقدم دارى، در اختالفات 

روبرو نشوى، در راه بر وى سبقت نگيرى، پيشاپيش او نروى، نادانش نشمارى، 
ل كنى به مقتضاى سوابق مسلمانى و سالمندى اى كرد تحم اگر رفتار جاهالنه

. احترامش كنى كه حق سن و سال نيز چون حق اسالم است، و ال قوة اال باللَّه
3  

                                                 
1   أَنَّه قِّ الَّذِي َترَى َلهلَى اْلحةَ عهِ النَّصِيحإِلَي يأَنْ ُتؤَد قَّهتَْنصِحِ فَإِنَّ حسقُّ الْما حأَم و

سَلى ملِينُ عالَّذِي ي ْخرَجالْم َتْخرُج ِملُ وحي ْقُلهع ِطيُقها يِمنَ الَْكلَامِ ِبم هتَُكلِّم اِمِعهِ و
َفإِنَّ لُِكلِّ عْقلٍ طَبَقةً ِمنَ الَْكلَامِ يعرُِفه و يجتَنِبه و لْيُكنْ مذْهبك الرَّحمةَ و ال ُقوةَ إِلَّا 

   .بِاللَّهِ
2  قُّ النَّاصِحِ َفأَنْ ُتلِينَ َلها حأَم تَّى وح كعمس َله تَْفتَح و كَقْلب َله تَْشرَِئب ثُم كنَاحج 

 و لَى ذَِلكع اللَّه تمِدابِ حوا ِللصفِّقَ فِيها فَإِنْ كَانَ وَتنُْظرَ فِيه ُثم َتهَنصِيح ْنهع متَْفه
إِنْ َلم و َتهَنصِيح َله رَْفتع و مِْنه قَِبْلت تلِمع و هتَتَّهِم َلم و َتهحِما را فِيهفِّقَ َلهُكنْ وي 

ءٍ ِمنْ  َفلَا َتعبأْ ِبشَي أَنَّه لَم يأْلُك ُنصحاً إِلَّا أَنَّه أَخَْطأَ إِلَّا أَنْ يُكونَ عِنْدك مسَتِحقّاً ِللتُّهمةِ
   .ا ِباللَّهِأَمرِهِ علَى ُكلِّ حالٍ و ال ُقوةَ إِلَّ

و أَما حقُّ اْلكَبِيرِ فَإِنَّ حقَّه َتوقِيرُ سِنِّهِ و إِجَلالُ إِسلَاِمهِ إِذَا َكانَ ِمنْ أَهلِ الَْفْضلِ ِفي   3
َتؤُمه ِفي الْإِسلَامِ بِتَْقدِيِمهِ فِيهِ و َترْك مَقابلَِتهِ عِْند اْلِخصامِ و لَا َتسبِْقه إِلَى َطرِيقٍ و لَا 
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  حق خردسال
و ) فكرى(حق خردسال اين است كه بر او رحمت آرى، در تربيت 

پوشى كنى، با او بسازى، كمكش  تعليمش بكوشى، از خطايش بگذرى، و پرده
و اصالح (اش را بپوشى، كه اين خود سبب بازگشت  كودكانههاى كنى، جرم

براى ) پدرانه(اوست، بايد با كودك مدارا كرد، با او در نيفتاد، اين روش ) حال
  1. رشد و هدايت او مناسبتر است

  حق سؤال كننده مالي
و بتوانى حاجتش را برآرى، ) دانى راست گويد(حق سائل اين است كه اگر 

دعا كنى، و براى ) باعث گرفتاريش شده(دى كه رخ داده و پيشĤم  و از براى
اش كمك كنى، و اگر در راستگوئيش شك دارى و به او  رسيدن به خواسته

اعتمادى وسوسه  مواظب باشى مبادا اين بى) نخست(بدبينى يا مطمئن نيستى، 
شيطان باشد كه از اين راه ترا از نصيبت محروم سازد، و نگذارد به پروردگارت 

پرده آبرويش را ندرى، ) و ديگر آنكه اگر خواستى محرومش كنى(قرب جوئى ت
و با زبان خوش بازش گردانى، و اگر بتوانى بر نفس غالب شوى و با اين 

و (اى كه به دل راه يافته باز حاجتش را برآرى اين نشان عزم راسخ  وسوسه
 2. است) تسلط بر نفس

 حق سؤال شونده مالي

و خواهى اين است كه اگر داد بپذيرى و تشكر و حق آن كه چيزى از ا
شناسى كنى، و اگر نداد عذرى برايش بجوئى، خوش گمان باشى، بدانى كه  حق

                                                                                                               
َطرِيقٍ و لَا تَسَتجِهْله و إِنْ جِهلَ عَليك َتحمْلت و أَْكرَمَته ِبحقِّ إِسلَاِمهِ مع سِنِّهِ فَإِنَّما 

   .حقُّ السنِّ بِقَدرِ الْإِسلَامِ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّهِ
1   و ُتهمغِيرِ َفرَحقُّ الصا حأَم و الرِّْفقُ ِبهِ و هِ ولَيْترُ عالس و ْنهع ْفواْلع و هلِيمَتع و َتثِْقيُفه

الْمعوَنةُ َله و السْترُ عَلى جرَاِئرِ حداثَِتهِ فَإِنَّه سبب ِللتَّوبةِ و الْمداراةُ َله و َترْك مماحكَِتهِ 
   .هِفَإِنَّ ذَلِك أَدَنى ِلرُشْدِ

2   َله اءعالد ِتهِ واجح دَلى سع ترقَد و َقهصِد قَّنْتإِذَا تَي طَاؤُهاِئلِ فَإِعقُّ السا حأَم و
 ةُ َلهمهِ التُّهإِلَي َقتبس ِقهِ وفِي ِصد إِنْ َشكَْكت ِتهِ ولَى َطلِبع َنةُ َلهاوعالْم ا َنزَلَ ِبهِ وفِيم و

 و ظِّكنْ حع كدصأَنْ ي ادطَانِ أَردِ الشَّيُكونَ ِمنْ كَينْ أَنْ يَتأْم َلم لَى ذَلِكع زِمَتع لَم
 تإِنْ َغلَب مِيلًا واً جدر َتهددر ْترِهِ وِبس فََترَكَْته كبنَ التََّقرُّبِ إِلَى ريب و نَكيولَ بحي

   .ي أَمرِهِ و أَعطَيَته علَى ما عرَض ِفي نَْفسِك مِْنه فَإِنَّ ذلِك ِمنْ عزْمِ اْلأُمورِنَفْسك ِف
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و نبايد كسى را براى منع مالش سرزنش ) نه مال تو را(مال خود را دريغ كرده 
  1. »انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است«كرد گرچه ستمكار باشد كه 

  حق خوشحال كننده
اين ) و سبب خرسنديت شده(حق آن كه خدا بدست او ترا خشنود كرده 

است كه اگر منظورش خشنودى تو بوده نخست خدا را شكر گوئى، سپس در 
جاى پاداش، به قدر اين محبت از او تشكر كنى، و در فكر تالفى باشى و مزيت 

دم او كه اگر تالفى سربسر باشد امتياز تق(شدنش را نيز جبران كنى  پيشقدم
و اگر چنين منظورى نداشته، باز خدا را سپاسگزارى و از او ) فراموش شده

تشكر كنى و بدانى كه اين شادى از جانب اوست، و چون واسطه نعمت خدا 
بوده دوستش دارى و خيرش را بخواهى، چه اسباب نعمت هر چه باشد بركت 

  2. است، گرچه او قصدى نداشته، و ال قوة اال باللَّه

  ي كنندهحق بد
 در گفتار يا - و اما حقّ كسى كه دست تقدير او را واسطه بدى به تو

 نموده، اين است كه اگر از روى عمد بوده؛ بخشش و گذشت از همه -كردار
چيز بهتر و برتر است، كه هم كدورت را برايش ريشه كن كند، و هم رفتار 

د، كه براستى ى است همراه با ديگر از مزاياى اخالقى كه در پى دارينيكو
: و لَمنِ اْنَتصرَ بعد ُظلِْمهِ َفأُولئِك ما علَيِهم مِنْ سِبيلٍ، يعنى :فرمايد خداوند مى

و هر آينه هر كس كه كين ستاند پس از آنكه بر او ستم رفته باشد پس هيچ «
و : ، تا آنجا كه فرمايد»41:  شورى- بر آنان نيست راهى از تعرّض و سرزنش

ى ورزد و يو هر كه شكيبا«:  صبرَ و َغَفرَ إِنَّ ذلِك لَمِنْ عزْمِ اْلأُمورِ، يعنىلَمنْ
، و نيز »43:  شورى-درگذرد هر آينه آن از كارهاى ستوده و استوار است

صاِبرِينَ، و إِنْ عاَقبُتم َفعاِقبوا بِِمثْلِ ما عوِقبُتم ِبهِ و َلئِنْ صبرُْتم لَهو َخيرٌ ِلل: فرمايد

                                                 
1   رَِفةِ لَِفْضِلهِ وعالْم و طَى بِالشُّْكرِ َلها أَعم طَى قُِبلَ مِْنهإِنْ أَع قُّهُئولِ َفحسقُّ اْلما حأَم و

 ِفي مْنِعهِ و أَحِسنْ ِبهِ الظَّنَّ و اعَلم أَنَّه إِنْ مَنع فَماَله مَنع و أَنْ لَيس َطَلبِ وجهِ اْلعذْرِ
كَفَّار إِنَّ الْإِنْسانَ لََظُلوم إِنْ كَانَ َظاِلماً ف الِهِ وِفي م التَّْثرِيب .  

َفإِنْ كَانَ َتعمدها َلك حِمدت اللَّه أَولًا ُثم و أَما حقُّ منْ سرَّك اللَّه ِبهِ و علَى يديهِ   2
 َله تدصأَر اءِ وتِدلَى َفْضلِ الِابع َكاَفأَْته زَاءِ وِضعِ اْلجورِهِ فِي مبِقَد لَى ذَلِكع شََكرَْته

َته و علِمت أَنَّه مِْنه َتوحدك ِبها و الْمكَاَفأَةَ و إِنْ لَم يُكنْ َتعمدها حمِدت اللَّه و شََكرْ
أَحببت هذَا إِذْ كَانَ سبباً ِمنْ أَسبابِ ِنعمِ اللَّهِ عَليك و َترْجو َله بعد ذَلِك خَيراً َفإِنَّ 

و دمَتعي إِنْ كَانَ َلم و ا كَاَنتثُ ميرََكةٌ حمِ بالنِّع اببةَ إِلَّا بِاللَّهِأَسال ُقو .   
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اند سزا دهيد، و اگر  دهيد، بمانند آنچه با شما كرده و اگر سزا مى«: يعنى
، اين شيوه رفتار در »126:  نحل-ى كنيد آن براى شكيبايان بهتر استيشكيبا

پس چنانچه از روى سهو بود و قصدى در كار نبود با قصد . عمد و قصد است
ت بر كار خطا و سهو او را مجازات و ستم مرسانى، كه در اين صوره اانتقام ب
توانى با او خوشرفتارى كنى، و ال  اى، و با او ماليمت كن، و تا آنجا كه مى نموده

 1.قوة إلّا باللَّه

 حق هم كيش

حق همكيشان اين است كه به فكر آزارشان نباشى، بلكه براى آنها مايه 
و به صالحشان آرى، و رحمت باشى، با بدرفتاران مدارا كنى، با آنها الفت گيرى 

 تشكر كنى، كه اگر به خود - به تو احسان كرده باشند يا نه- رفتاران- از نيك
به تو كرده، چه آزارش را از تو باز ) و طبعا نيك رفتار باشد(هم احسان كند 

تو نگه داشته، پس به ) آزار(داشته، زحمتى برايت فراهم نكرده، و خود را از 
 ده، مقام هر يك را رعايت كن، بزرگان را به جاى همه دعا كن، همه را يارى

هر كه : به جاى فرزند، ميانساالن را به جاى برادر خود شمار پدر، كودكان را
. نزدت آمد با وى لطف و مهربانى كن، و حقوق برادرى را در حقش مراعات كن

2  

  حق اهل ذمه
ائط ذمه يهود و نصارا و مجوس كه در پناه اسالمند و به شر(» ذميان«حق 
اين است كه آنچه را خدا از آنها پذيرفته بپذيرى، عهد و پيمان ) كنند عمل مى

                                                 
1   ْفوا كَانَ اْلعهدملٍ َفإِنْ كَانَ َتعِفع لٍ أَوهِ بَِقويدلَى يع الَْقَضاء كاءنْ سقُّ ما حأَم و

 فَإِنَّ اللَّه يُقولُ أَولَى بِك لِما فِيهِ َله ِمنَ اْلقَمعِ و حسنِ اْلأَدبِ مع كَثِيرِ أَمَثاِلهِ ِمنَ اْلَخْلقِ
و لَمنِ انَْتصرَ بعد ُظلِْمهِ َفأُولئِك ما علَيهِم ِمنْ سبِيلٍ إِلَى َقوِلهِ َلِمنْ عزْمِ اْلأُمورِ و َقالَ عزَّ 

 ِللصاِبرِينَ هذَا ِفي و جلَّ و إِنْ عاقَبُتم َفعاقِبوا بِمِْثلِ ما عوقِبُتم ِبهِ و لَِئنْ صبرُْتم َلهو خَيرٌ
اْلعمدِ فَإِنْ لَم يُكنْ عمداً لَم تَْظلِمه بَِتعمدِ الِانِْتصارِ مِْنه فَتَُكونَ قَد كَاَفأَْته فِي َتعمدٍ عَلى 

   .هِخَطَإٍ و رفَْقت ِبهِ و رددتَه ِبأَلَْطفِ ما َتقْدِر علَيهِ و ال ُقوةَ إِلَّا بِاللَّ
2   و سِيِئهِمالرِّْفقُ بِم ةِ ومنَاحِ الرَّحنَْشرُ ج ةِ ولَامالس ارةً َفإِضْمامع لِ ِملَّتِكقُّ أَها حأَم و

َتأَلُُّفهم و اسِتصلَاحهم و شُْكرُ محسِِنهِم إَِلى نَفِْسهِ و إَِليك فَإِنَّ إِحساَنه إَِلى نَفِْسهِ 
إِحساُنه إَِليك إِذَا َكف عْنك أَذَاه و َكفَاك مُئونََته و حبس عنْك نَفْسه َفعمهم جمِيعاً 

 مأَْنزَلَْته و رَتِكمِيعاً بُِنصج مرْهاْنص و تِكوعبِد] مَكبِيرَه مَنازَِلهم مِيعاً مِْنكج مأَْنزِْله
ْلواِلدِ و صغِيرَهم ِبمْنزَِلةِ اْلولَدِ و أَوسَطهم بِمْنزَِلةِ اْلأَخِ َفمنْ أَتَاك َتعاهدَته ِبلُْطفٍ بِمْنزَِلةِ ا

   .و رحمةٍ و ِصلْ أَخَاك بِما يِجب ِلْلأَخِ علَى أَخِيهِ
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آنچه را ) امانى كه خدا به آنها داده نشكنى(خدا را در حقشان رعايت كنى 
اند و مجبور هستند عمل كنند از آنها  از آنها خواسته) بمقتضاى قرار داد ذمه(

شان اجرا كنى، به احترام پيمان   در بارهها حكم خدا رامطالبه كنى، در معاشرت
هر : مبر روايت شدهاالهى و بموجب عهد خدا و رسول، آنها را نيازارى، كه از پي

كه به كافرى كه در پناه اسالم است ستم كند من خصم اويم، پس خدا را در 
 1.نظر داشته باش، و ال قوة اال باللَّه

) حلقه محاصره(يچ وقت از اين پنجاه حق است كه ترا احاطه كرده، و ه
اين حقوق بيرون نيستى، بايد همه را رعايت كنى و در اداى آنها بكوشى و از 

 2.مدد خواهى، و ال قوة اال باللَّه، و الحمد للَّه رب العالمين» جل ثناؤه«خداوند 
  
  

                                                 
1  أَنْ َتقْب فِيِهم ْكمةِ فَاْلحلِ الذِّمقُّ أَها حأَم اوبِم َتفِي و ا قَِبلَ اللَّهم ملَ مِْنه  لَ اللَّهعج

 كُمَتح هِ ولَيِبرُوا عأُج و وا ِمنْ أَْنفُِسِهما ُطلِبهِ فِيمإِلَي متَِكَله دِهِ وهع ِتهِ وِمنْ ذِم مَله
ك و بيَنهم ِمنْ معامَلةٍ و ْليُكنْ بيَنك فِيِهم ِبما حَكم اللَّه ِبهِ عَلى َنْفسِك ِفيما جرَى بيَن

 َلغَنَا أَنَّهب اِئلٌ فَإِنَّهولِ اللَّهِ حسِهدِ رع دِهِ وهَفاءِ ِبعاْلو ةِ اللَّهِ وةِ ذِمايِمنْ رِع نَ ُظلِْمِهميب و
فَاتَّقِ اللَّه همَخص اهِداً كُْنتعم نْ َظلَمةَ إِلَّا بِاللَّهِقَالَ مال ُقو لَ ووَلا ح و .  

2   كلَيع ِجبالِ يوالٍ ِمنَ اْلأَحا فِي حمِْنه لَا تَْخرُج ِحيطاً بِكّقاً مونَ حسذِهِ خَمَفه
لَى ذَلِكع لَّ َثنَاؤُهاَنةُ بِاللَّهِ جِتعاِلاس ا وِتهلُ فِي َتأْدِيماْلع ا وُتهايةَ إِلَّا رِعال ُقو لَ ووَلا ح و 

    و اْلحمد ِللَّهِ رب اْلعالَمِين- بِاللَّهِ
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  قسمت پاياني
  سه حديث عمده درباره حقوق همسايه

إِذَا أَصابه َخيرٌ هنَّأَه و إِذَا أَصابه ) 1... حقُّ اْلجارِ هلْ تَدرونَ ما : حديث اول
 زَّاهإِلَّا بِإِذْنِهِ ) 2َشرٌّ ع الرِّيح ْنهع بجحهِ ِفي اْلِبنَاءِ يلَيَتِطيلُ عسإِذَا ) 3لَا ي و

لْها ِسرّاً و لَا يعِطي ِصبياَنه ِمنْها اْشَترَى فَاكِهةً َفْليهدِ لَه فَإِنْ َلم يهدِ لَه َفْليدِخ
اَنهيغَاِيُظونَ ِصبئاً يآيا : )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر خدا ) 388/2: روضة. (َشي

دانيد،  دانيد حق همسايه چيست؟ شما از حق همسايه جز اندكى را نمى مى
 رستاخيز اش از آزارش در امان نباشد به خدا و روز همانا كسى كه همسايه

چون همسايه وام بخواهد، بايد به او وام داد و چون خيرى . ايمان نياورده است
به او رسد، بايد شادباش بگويدش و چون اندوه و مصيبتى به او رسد، بايد او را 
تسليت دهد و نبايد ساختمان خانه خود را از خانه همسايه چندان بلندتر 

به اجازه او و چون ميوه نوبر بخرد، بايد بسازد كه مانع از وزش نسيم گردد، مگر 
كند بايد آن ميوه را پوشيده به خانه  براى همسايه بفرستد و اگر به او هديه نمى

خود برد و نبايد اجازه دهد كودكانش آن ميوه را آشكارا مصرف كنند كه 
  اشتهاى كودكان همسايه تحريك، و ناراحت شوند 

للَّهِ فَما حقُّ اْلجارِ عَلى الْجارِ َفقَالَ مِنْ أَدنَى ِقيلَ َله يا رسولَ ا: حديث دوم
و إِنِ اسَتعار مِنْه ) 3و إِنِ اسَتعانَه أَعاَنه ) 2إِنِ اسَتْقرَضَه أَْقرََضه ) 1حُقوِقهِ علَيهِ 

 هار4أَع ( هفَدإَِلى رِفْدِهِ ر تَاجإِنِ اح 5و (أَج اهعإِنْ د و و ه6اب ( هادع رِض7إِنْ م (
 تَهنَازج عَشي اتإِنْ م هِ ) 8وَليع هدسحي لَم ِبهِ و راً َفرِحَخي ابإِنْ أَص إِنْ ) 9و و
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 به نقل از كتاب االخالق ابوالقاسم 427/8: مستدرك(. أَصاب مِصيبةً حزِنَ ِلحزِْنهِ
 سؤال شد حق همسايه بر همسايه )وآلهعليهاهللاصلي(از پيامبر خدا ) كوفي

اگر قرض : از كمترين حقوق همسايه اين است كه: چيست؟ حضرت فرمود
خواست به او قرض دهد و اگر كمك خواست به او كمك كند و اگر عاريه 
خواست به او عاريه دهد و اگر خواست كه چيزي به او عطا كند، به او عطا كند 

ر مريض شد عيادتش نمايد و اگر مرد گ اجابت كند و او اگر او را خواست،
اش را تشييع كند و اگر خيري به او رسيد، خوشحال شود و به او جنازه

 .حسادت نورزد و اگر مصيبتي به او رسيد، بخاطر اندوهش اندوهگين شود
و ) 3 و َكرَامُته شَاهِداً) 2فَِحْفظُه غَاِئباً ) 1أَما حقُّ اْلجارِ : حديث سوم

 رَتُهِميعاً ) 4ُنصنِ جاَليفِي اْلح وَنتُهعم نْ ) 5وع ثْ لَهحلَا تَب ةً وروع َله علَا َتتَب
فَإِنْ عرَْفتَها ِمنْه مِنْ غَيرِ إِرادةٍ ِمنْك و لَا تََكلُّفٍ ُكنْت لِما علِمت ) 6سوأَةٍ ِلَتعرِفَها 
 و ِسْتراً سِتيراً َلو بحثَتِ اْلأَِسنَّةُ عنْه ضَِميراً َلم َتصِلْ إَِليهِ لِاْنِطوائِهِ ِحصناً حِصيناً

 عِنْد هدسلَا َتح ةٍ وشَدِيد ِعنْد هلِملَا تُس لَمعثُ لَا ييهِ مِنْ حَليع عمهِ لَا تَسَليع
و ) 9و لَا تَدخِرْ ِحلْمك عنْه إِذَا جهِلَ عَليك ) 8 زلَّتَه ُتِقيلُ عْثرََته و تَْغفِرُ) 7ِنعمةٍ 

لَا َتخْرُج أَنْ تَكُونَ ِسلْماً َله َترُد عْنه لِسانَ الشَِّتيمةِ و تُبطِلُ فِيهِ َكيد حامِلِ 
امام ) 266: تحف. (وةَ إِلَّا بِاللَّهِالنَِّصيحةِ و ُتعاِشرُه معاَشرَةً َكرِيمةً و لَا حولَ و لَا ُق

در پشت سر و نبودش حفظ و نگهدارى او، و :  اما حقّ همسايه:)السالمعليه(سجاد 
در حضورش گراميداشت و احترام او، و در حضور و غياب، يارى و كمك به او 

در پشت سر او را حفظ كنى، و در حضور گراميش دارى، و در همه حال . (است
بايد  ى، و نيز نمىيى نماي، نبايد از او عيبجو) كمكت را از او دريغ مدارىيارى و

پس چنانچه از . از سر كنجكاوى به جستجوى بدى او پردازى تا آن را بفهمى
سر اّتفاق و بدون هيچ عملى بدان بدى پى بردى بايد براى حفظ و نگهدارى 

ها  ه چنانچه نيزهاى ضخيم باشى، ك اى همچون دژى محكم و پرده آنچه فهميده
مخفيانه به .  بدان راز پى نبرند- بخاطر دست يافتن بر آن-بشكافند اى را سينه

، در گرفتارى و )اش مپذير گفته ديگران را درباره(سخنانش گوش مدهى 
سختى تنهايش مگذارى، در هيچ نعمتى بر او حسودى مكنى، و بايد از لغزشش 

 با تو نادانى كرد حلم و بردباريت را درگذرى و خطايش را ناديده گيرى، و چون
، رفتارت با او پيوسته مسالمت آميز )يعنى با او بردبارى كن(از او دريغ مدارى 

باشد تا زبان دشنام و ناسزا را از او دور سازى، و حيله فرد ناصح ظاهرى را در او 
 .ىياثر كنى، و بزرگوارانه با او معاشرت نما بى
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  .حوزه علميه قم؛ چاپ اول 
  . هاشمي، تبريز  اربطي، كشف الغمة، انتشارت مكتبة بني –علي بن عيسي ) غمة( .21
 مجموعه كلمات قصار حضرت رسول( پاينده، نهج الفصاحة –ابوالقاسم ) فصاحة( .22

 .نش، چاپ دا))وآلهعليهاهللاصلي(
، كنگره )السالمعليه( الرضا فقه، )السالمعليه(علي بن محمد االمام الرضا ) فقه( .23

  .مشهد؛ چاپ اول )السالمعليه(جهاني امام رضا 
، من اليحضره الفقيه، مؤسسه »شيخ صدوق« قمي –محمد بن علي ) فقيه( .24

  .انتشارات اسالمي، چاپ سوم
قم؛ قطع  فتر تبليغات اسالمي سيد بن طاوس، فالح السائل، انتشارات د) فالح( .25

  .رقعي
 . شهيد ثاني، مسكن الفؤالد، كتابخانه بصيرتي، قم–علي بن احمد ) فؤاد( .26
 . ديلمي، ارشاد القلوب، انتشارات شريف رضي–حسن بن ابي الحسن ) قلوب( .27
 . قمي، تفسير القمي، مؤسسه دارالكتاب، قم–علي بن ابراهيم ) قمي( .28
 ملي كفعمي، مصباح كفعمي، انتشارات رضي، قم عا–ابراهيم بن علي ) كفعمي( .29
 كليني رازي، الكافي، دار الكتب االسالمية، تهران، –محمد بن يعقوب ) كافي( .30

  .چاپ چهارم
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 طبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، انتشارات –فضل بن حسن ) مجمع( .31
 ) جلدي10. (ناصر خسرو

 .االسالمية قم، چاپ دوم برقي، المحاسن، دارالكتب –احمد بن محمد ) محاسن( .32
 محدث نوري، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل البيت الحياء –ميرزا حسين  .33

  . التراث، چاپ اول
 طبرسي، مشكاة الالنوار، انتشارات كتابخانه حيدريه –علي بن حسن ) مشكاة( .34

  .نجف اشراف؛ چاپ دوم
 ، مصادقة االخوان، ليتوگرافي»شيخ صدوق« قمي –محمد بن علي ) مصادقة( .35

  كرماني قم؛ 
مؤسسة مصباح الشريعة، ، )السالمعليه(جعفر بن محمد االمام الصادق ) مصباح( .36

  .؛ چاپ اولاالعلمي للمطبوعات
 كراجكي، معدن الجواهر، انتشارات كتابخانه مرتضويه –شيخ ابوالفتح ) معدن( .37

  .تهران؛ چاپ دوم
رات شريف  طبرسي، مكارم االخالق، انتشا–رضي الدين حسن بن فضل ) مكارم( .38

  .رضي قم؛ چاپ چهارم
 .سيد بن طاووس، مهج الدعوات، انتشارات دار الذخائر، قم) مهج( .39
ابن ابي الحديد شارح معتزلي، شرح نهج البالغة، كتابخانه آية اهللا ) نهج شرح( .40

  . مرعشي نجفي، قم
، نهج البالغه، انتشارت دار »سيد رضي« بغدادي –محمد بن حسين ) نهج( .41

  .ريقطع وزي. الهجرة
-عليه( راوندي، النوادر، انتشارات مدرسه امام مهدي –سيد فضل اهللا ) نوادر( .42

  .؛ چاپ اولقم )السالم
، مجموعه ورام، انتشارات مكتبة الفقيه قم؛ قطع »ورام«ورام بن ابي فراس ) ورام( .43

 .وزيري
 امين االسالم طبرسي، اعالم الوري، دار الكتب –فضل بن حسن ) وري( .44

 .ناالسالميه، تهرا
 حر عاملي، وسائل الشيعه، مؤسسه آل البيت، قم –محمد بن حسن ) وسائل( .45

  ) جلدي29(
 


