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نسيم زندگي

خانه را با همسايه اش بخر!
5 داستان  درباره همسايه داري در متون ديني

متلون دينلي ملا از وقايلع تاريلخ اسلام و 
رواياتلي كه دربلاره آن نقل شلده، سرشلار 
از حكايلات آموزنده اي اسلت كله عمومًا به 
مي شلود.  معصومين)ع(مربلوط  سليره 
نيلز  و همسلايه داري  در بلاره همسلايه 
داسلتان هاي زيبلا و آموزنده اي وجلود دارد 
كه پنلج ملورد از آن را در ادامله مي خوانيد. 

   

خانه همسايه و درخت خرما
موسى ابن عيسى انصارى گفت بعد از نماز 
عصر با امير المؤمنين)ع( نشس��ته بودم. 
مردى خدمت ايشان رسيد. عرض كرد يا 
على تقاضاي��ى دارم. مايلم حركت كنيد، 
پيش كس��ى كه مورد نظر من اس��ت با هم برويم و 
خواسته مرا برآوريد، فرمود: كار تو چيست؟ گفت من 
در خانه شخصى همسايه هستم. در آن خانه درخت 
خرمايى هس��ت كه در موقع وزش ب��اد از خرماى 
رسيده و نارس مى ريزد يا پرنده اى از باالى درخت 
مى اندازد. م��ن و بچه هايم از آنه��ا مى خوريم بدون 
اينكه به وسيله چوب يا سنگ آنها را بريزيم. اكنون 
مى خواهم شما واسطه شويد كه از من بگذرد. موسى 
بن عيسى مى گويد حضرت به من فرمود حركت كن 
با هم برويم. در خدمت ايشان رفتيم، پيش صاحب 
درخت كه رسيديم على)ع( سالم كرد. او جواب داد، 
احترام كرد و شادمان شد. عرض كرد يا على به چه 
منظور تشريف آورده ايد. فرمود اين مرد در خانه تو 
مى نش��يند و از درخت خرماى خانه ات كه در موقع 
وزش باد از آن خرماى رس��يده و نارس مى ريزد يا 
پرنده اى از باالى درخت مى اندازد. مى خورد بدون 
اينكه به وسيله چوب يا سنگ آنها را بريزيد. آمد ه ام 

درخواست كنم او را حالل كنى. 
صاحب ب��اغ امتن��اع ورزي��د. مرتب��ه دوم حضرت 
درخواس��ت كرد. باز قب��ول نكرد. در مرتبه س��وم 
فرمود به خدا قس��م از طرف پيغمب��ر )ص( ضامن 
مى ش��وم در قبال اين كار خداوند بس��تانى تو را در 
بهش��ت عنايت كند. اين بار ه��م نپذيرفت. كم كم 
نزديك ش��امگاه ش��د على)ع( فرمود: آن خانه را به 
فالن باغستان مى فروشى؟ پاسخ داد آرى. حضرت 
گفت: خداوند و موس��ى بن عيس��ى انص��ارى را به 
ش��هادت مى گيرم خرمايش در مقابل آن منزل به 
تو فروختم آيا راضى هس��تى؟ صاح��ب منزل باور 
نمى كرد على)ع( اي��ن معامله را بكند. گفت من هم 
خدا و موسى بن عيسى را گواه مى گيرم كه فروختم 
خانه را در مقابل آن باغ.  عل��ى)ع( رو كرد به مردى 
كه در خانه به عنوان همس��ايگى مى نشست فرمود 
منزل را به رس��م مالكيت تصرف كن خداوند به تو 
بركت دهد حالل باد بر تو. در اين هنگام صداى اذان 
بلند شد. همه حركت كردند براى انجام فريضه نماز 
مغرب و عشاء را با پيغمبر)ص( خوانديم. هر كس به 
منزل خود رفت. فردا پس از نماز صبح پيغمبر)ص( 
مشغول تعقيب بود حالت وحى بر آن جناب عارض 
گشت. جبرئيل نازل شد. پس از پايان وحى روى به 
اصحاب كرده فرمود كدام يك از ش��ما ديشب عمل 
نيكى انجام داده ايد خودتان مى گوييد يا من بگويم. 

على)ع( عرض كرد ش��ما بفرمايي��د. پيغمبر)ص( 
فرمود اينك جبرئيل بر من نازل ش��د، گفت ش��ب 
گذشته على بن ابيطالب)ع( كار پسنديده اى انجام 
داد. پرس��يدم چ��ه كار؟ گفت اين س��وره را بخوان 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم و الليل اذا يغشى و النهار 
اذا تجلى تا به اين آيه فاما من اعطى و اتقى و صدق 
بالحسنى فسنيسره لليس��رى الى آخر سوره.  رو به 
على كرد فرمود: تو تصديق به بهشت كردى و خانه 
را به آن مرد بخشيدى و بستان خود را دادى؟ عرض 
كرد بلى. فرمود اين سوره درباره ات نازل شد. آنگاه 
حركت كرد پيشانى او را بوسيد و گفت: من برادر تو 

هستم و تو برادر من.
 

فروش خانه به همراه همسايه
محمد بن جهم خانه اش را در معرض 
فروش گذاش��ت و قيمت س��نگيني 
برايش قرار داد و آن 50  هزار درهم بود. 
چون خريداران جمع ش��دند، گفتند 
خانه ات را به چه قيمت مي فروشي؟ گفت عالوه بر 
خانه، حق همسايه ام سعيد بن عاص را به چه مقدار 
از من خريداري مي كنيد؟ گفتند مگر همس��ايگي 
خريدو فروش مي شود؟ گفت چگونه فروخته نشود، 
همس��ايه ش��خصي اگر از او چي��زي بخواهند عطا 
مي كند و اگر چيزي نخواهند خودش بدون س��ؤال 
بخشش مي كند، اگر به وي بدي مي كني در حق تو 
نيكي مي كند!  اين سخن به سعيدبن عاص رسيد، 
خوشش آمد و 100 هزار درهم براي وي فرستاد و 

گفت خانه ات را مفروش. 

كافر و همسايه مؤمن
علي بن يقطين گفت: امام كاظم )ع( 
به م��ن فرمود: در بني اس��رائيل مرد 
مؤمني بود كه همسايه كافري داشت 
و اين كافر هميشه به مؤمن مهرباني 
و مدارا و خوبي مي كرد. چون آن كافر مرد، خداوند 
برايش خانه از خاك مخصوص در آتش برزخ قرار داد 
ك��ه او را از آتش جهنم برزخ حف��ظ كند، و خداوند 
روزي به او مي رساند. به كافر در برزخ گفته شده: اين 
جايگاه اثر خوبي ها و مهرباني كه به فالن همس��ايه 
مؤمن ك��ردي، خ��دا ب��ه تو بخش��يده اس��ت كه 

نمي سوزي. 

تأديب همسايه
مردي نزد پيامبر)ص( آمد و از اذيت 
همس��ايه اش ش��كايت ك��رد. پيامبر 
فرمود: صبح جمعه اثاثيه خانه را ببر در 
كوچه بگذار تا مردمي كه مي روند به 
نماز جمعه ببينند، هرگاه از تو علت را بپرسند، بگو از 
جهت اذيت همس��ايه اين كار را كردم.  به دس��تور 
پيامبر آن ف��رد اثاثيه خانه را در كوچه گذاش��ت و 
همسايه فهميد؛ از او خواهش كه اثاثيه را درون خانه 
ببرد و گفت ب��ه خداي عهد مي كنم ك��ه ديگر تو را 

اذيت نكنم. 

همسايه آزاري
عمرو بن عكرمه گويد: بر امام صادق 
)ع( وارد شدم عرض كردم: همسايه ام 
م��را اذي��ت مي كن��د! فرمود: ب��ا او 
خوش رفتاري ك��ن، گفتم: »خدا او را 

رحمت نكند.«
امام از من روي گردانيد! من نخواستم به اين شكل از 
حضرت جدا شوم، عرض كردم آخر او به شكل هاي 
مختلف اذيتم مي كند! فرمود: »خيال مي كني اگر 
در ظاهر با او دش��مني نمايي )و مقابله به مثل كني( 
مي تواني از او انتقام بگيري؟« عرض كردم مي توانم. 
فرمود همسايه تو از كساني است كه از آنچه خدا به 
همسايه ها داده است حس��ادت مي برد، اگر نعمتي 
براي كسي ببيند، اگر خانواده داش��ته باشد به آنها 
تعرض مي كن��د و آزار مي كند و اگ��ر خانواده ندارد 
به خدمتكار او اذيت مي كند، اگر خدمتكار نداشته 
باشد ش��ب بيدار بماند و روز به خشم گذراند. همانا 
مردي از انص��ار نزد پيامبر)ص( آم��د و عرض كرد: 
خانه اي در فالن قبيل��ه خريدم وليكن نزديك ترين 
همسايه ام كسي است كه به خيرش اميدوار نيستم 
و از شرش در امان نيستم. پيامبر)ص( امر كرد علي 
)ع( و س��لمان و اباذر و يك نفر ديگر )مقداد( بروند 
در مسجد به آواز بلند بگويند: هر كس همسايه اش 
از آزارش ايمن نباش��د ايمان ندارد پس آنها سه بار 
گفتند. سپس با دست اش��اره كرد كه تا 40 خانه از 

چهار طرف همسايه باشند. 

   زهرا هنربخش*
در گذشلته كه همله افلراد خانواده در يلك خانه 
حياط دار كنلار يكديگلر زندگي مي كردنلد، اين 
زندگي جمعي داراي مزيت هاي بسلياري بود كه از 
آن جمله مي توان به تكريم و احترام بزرگ ترهاي 
فاميل و خانلواده و پيوند و تحكيلم بنيان خانواده 
اشاره كرد اما با پيشرفت تكنولوژي امروز انسان ها 
در آپارتمان ها زنداني شده اند و هر روز از يكديگر 
فاصله بيشتري مي گيرند. گسترش آپارتمان نشيني 
و زندگي در مجتمع هاي مسكوني توجه بيش ازپيش 
به مسائل همسايگي را مي طلبد. از آن جايي كه هر 
كاري قوانيلن و آداب خاص خلود را دارد در مورد 
آپارتمان نشيني نيز آداب و قوانيني وجود دارد كه با 
آگاهي و رعايت كردن آنها مي توان هم زندگي را براي 
خود خوشايند كرد هم باعث رضايت همسايگان شد. 

  
اهميت همسايه داري 

و فرهنگ آپارتمان نشيني
در دين اسالم به موضوع همسايه و همسايه داري سفارش 
اكيد شده است و اكنون كه ما به ناچار وارد زندگي آپارتماني 
شده ايم بايد حساسيت بيشتري به خرج دهيم و روش هاي 
همسايه داري در آپارتمان ها را نيز ياد بگيريم. متأسفانه 
به رغم توسعه آپارتمان نش��يني در تمام شهرهاي كشور، 
فرهنگ آن در كشور ما آن چنان كه بايد و شايد جا نيفتاده 
و هنوز مردم حق همس��ايگان خود را به درستي رعايت 
نمي كنند. در رابطه با فقدان فرهنگ آپارتمان نشيني به 
طور مثال مي توان بي توجهي برخي از ساكنان آپارتمان ها 
نسبت به نظافت و تميزي محيط را عنوان كرد زيرا در هر 
آپارتمان افرادي هس��تند كه با بي توجهي خود نسبت به 
نظافت مجتمع، عالوه بر آلودگ��ي محيط پيرامون خود، 
باعث ناراحتي و آزار ديگر همسايگان مي شوند. آپارتمان ها 
بايد طوري طراحي شوند كه تأسيسات مربوط به آب و برق 

با كنتور جداگانه نصب باشند. 

يك قانون بسيار مهم
قانون تملك آپارتمان ها در سال 1۳4۳ به تصويب رسيده 
است، تقريباً اوايل گس��ترش آپارتمان نشيني اين قانون 
مصوب ش��ده اس��ت. ش��ايد تدوين كنندگان اين قانون 

نمي دانسته اند كه در حال نوشتن چه قانون مهم و مؤثري 
هستند. با گذشت بيش از 55 س��ال از تصويب اين قانون 
امروز بسياري از مشكالت س��اكنان آپارتمان  با مراجعه 
به اين قانون و آيين نامه آن برطرف مي شود. در اين قانون 
پيش بيني شده است كه آپارتمان داراي دو بخش مختلف 
خواهد بود كه بر هر يك قواعد حقوقي مختلفي حاكم است؛ 

بخش هاي مشترك و بخش هاي اختصاصي آپارتمان. 

چهارديواري اختياري
 ولي به شرط حفظ حقوق ديگران

سند رسمي مالكيت كه بعد از خريد يك ملك اعطا مي شود 
يكي از محكم ترين و معتبرترين داليلي است كه در قانون 
پذيرفته مي ش��ود. آن بخش هايي از آپارتمان كه در اين 
سند به طور واضح به آن اشاره شده در ملكيت اختصاصي 
شماس��ت. به اين قس��مت ها »بخش ه��اي اختصاصي 
ساختمان« مي گويند. مشخصات كامل قسمت اختصاصي 
مانند حدود طبقه، شماره، مساحت قسمت هاي وابسته و 

ارزش در سند مالكيت بيان شده است. 
در قانون آپارتم��ان بخش هاي اختصاص��ي و انحصاري 
ساختمان اين طور تعريف شده است: »قسمت هايي از بنا 
اختصاصي تلقي مي شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري 
شريك ملك معين يا قائم مقام او تخصيص  يافته باشد.« 
پس آن بخشي از س��اختمان كه به وسيله مالك يا كسي 

كه از مالك اجازه دارد، به صورت انحصاري مورد استفاده 
قرار مي گيرد قس��مت هاي اختصاصي ساختمان است. 
براي نمونه، بالكن يا انباري يك ملك، به صورت انحصاري 
مورد استفاده صاحب آن ملك است، بنابراين از بخش هاي 
اختصاصي محسوب مي شود. اگر چه مالكيت حقي است 
كه قانون اساسي به رسميت شناخته و مالك حق استفاده 
مطلق، دائمي و انحصاري از ملك خود را دارد ولي آزادي 
مالك و چهارديواري اختي��اري او تا جايي به رس��ميت 
ش��ناخته مي ش��ود كه به حقوق و آزادي ه��اي ديگران 

خدشه اي وارد نكند. 
در ماده 1۳۲ قانون مدني حدود اختيار مالك در استفاده 
از ملك خود به اين صورت محدود ش��ده اس��ت: »كسي 
نمي توان��د در ملك خود تصرفي كند كه مس��تلزم تضرر 
همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع 

حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.« 
يعني مالك در اس��تفاده از ملك خود نمي تواند از حدود 
معمول و متعارف عبور كند زي��را چنين كاربري موجب 

آسيب به همسايه ها خواهد بود. 

اين بخش ها اشتراكي است
بخش مشترك ساختمان قسمت هايي است كه مالكيت آن 
بين مالكان قسمت هاي اختصاصي آپارتمان مشترك است. 
قواعدي كه بر اين قسمت ها جاري است متفاوت از قوانين 
عمومي مثل كوچه ها و خيابان هاس��ت، زيرا قسمت هاي 
مش��ترك يك آپارتمان، مربوط به تمام مالكان آپارتمان 
اس��ت و ديگران در آن حقي ندارند و اي��ن نوع مالكيت با 
مالكيت قس��مت هاي اختصاصي متفاوت اس��ت. كسي 
نمي تواند ادعاي انحصار بخش اشتراكي را داشته باشد. به 
طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي نيست يا 
در اسناد مالكيت، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان 
تلقي نشده از قسمت هاي مش��ترك محسوب مي شود. 
زمين و اسكلت ساختمان  از جمله قسمت هاي مشترك 
ساختمان است، تأسيسات قسمت هاي مشترك از قبيل 
چاه آب و پمپ، منبع  آب، مركز حرارت و تهويه، كنتورها، 
تلفن مركزي، انبار عمومي ساختمان، اتاق سرايدار، دستگاه 
آسانسور و محل آن، چاه هاي فاضالب، لوله ها، گذرگاه هاي 
 زباله و محل جمع آوري آن، همه جزو قسمت هاي مشترك 
ساختمان اس��ت. حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي 

و سهم او در قسمت هاي مش��ترك آپارتمان را نمي توان 
از يكديگر جدا كرد. در صورت انتقال قسمت اختصاصي 
ملك به هر صورتي كه باشد قسمت مشترك نيز وابسته به 
آن منتقل مي شود. مراد اين است كه هيچ مالكي نمي تواند 
مالكيت خود را در راهروها يا آسانسور جداگانه به ديگري 
واگذار كند، بلكه مالكيت بخش هاي اختصاصي و عمومي 
به يكديگر متصل هستند. قسمت هاي اشتراكي ساختمان، 
مشترك بين تمامي ساكنان است و پيش از استفاده بايد 

تمامي ساكنان مجتمع رضايت داشته باشند. 

مواردي كه بايد رعايت كنيم
از قرار دادن كفش، گلدان يا وس��ايل ديگر در راه پله ها و 
راهروها خودداري كني��د. در راه  پله ها يا پنجره آپارتمان، 
از بلند صحبت كردن خودداري كني��د زيرا به دور از ادب 
همسايگي است. از ساعت يك تا چهار بعد از ظهر و 9 شب 
تا 9 صبح روز بعد ايجاد س��ر و صداي غيرمتعارف ممنوع 
است. قرار دادن زباله در حياط، آسانس��ور و غيره به دور 
از ادب است. براي برگزاري مراسمي كه تا ديروقت طول 
مي كشد بايد به ديگر همس��ايگان اطالع دهيد و رضايت 
آنها را جلب كنيد. ايجاد سر و صداهاي نامتعارف به ويژه 
در ساعات استراحت خانواده ها، نگهداري حيوانات اهلي 
كه ممكن اس��ت ناقل بيماري به ديگران باشند، اسراف 
در مصرف آب و برق عمومي مانند شستن خودرو درست 
نيست. به طور كلي در اس��تفاده از قسمت هاي اشتراكي 
نبايد آس��ايش و آرامش را از ديگر همسايگان سلب كرد. 
يكي از معضالت آپارتمان نشيني نحوه تأمين هزينه هاي 
بخش هاي مش��ترك آپارتمان و چالش هاي ناشي از آن 
اس��ت كه بايد مالكان آپارتمان آن را پرداخت كنند. اين 
پرداختي ها شامل هزينه هاي الزم براي حفظ و نگهداري 
بنا، تأسيسات و تجهيزات ساختمان و نيز حق الزحمه مدير 
ساختمان مي باشد. نكته قابل توجه اين است كه به رغم 
تصور برخي از مال��كان كه هزينه ها را تع��داد اعضاي هر 
خانواده مي پندارند، مساحت قسمت هاي اختصاصي در 
پرداخت اين هزينه ها مؤثر است. بهتر است تمامي قوانين 
مربوط به آپارتمان نشيني را بدانيد و درباره آنها اطالعات 
الزم را كسب كنيد تا زندگي خوشايند و همراه با آسايش 

براي همديگر را فراهم كنيد. 
* كارشناس ارشد حقوق

سبك همسايه داري

از قراردادن كفش، گلدان يا وسلايل 
ديگر در راه پله ها و راهروها خودداري 
كنيد. در راه پله ها يا پنجره آپارتمان، 
از بلند صحبت كردن خودداري كنيد 
زيرا به دور از ادب همسلايگي است. 
براي برگزاري مراسمي كه تا ديروقت 
طول مي كشد بايد به ديگر همسايگان 
اطاع دهيد و رضايت آنها را جلب كنيد

در دين اسلام به موضوع همسايه و 
همسايه داري سفارش اكيد شده است 
و اكنون كه ما بله ناچلار وارد زندگي 
آپارتماني شلده ايم بايد حساسليت 
بيشلتري به خرج دهيم و روش هاي 
همسلايه داري در آپارتمان هلا را نيز 
ياد بگيريم. متأسلفانه به رغم توسعه 
آپارتمان نشليني در تمام شلهرهاي 
كشلور، فرهنلگ آن در كشلور ملا 
آن چنلان كه بايد و شلايد جا نيفتاده 
و هنوز ملردم حق همسلايگان خود 
را بله درسلتي رعايلت نمي كننلد

محمد بن جهم خانله اش را در معرض 
فروش گذاشلت و قيمت سلنگيني 
برايش قرار داد و آن 50  هزار درهم بود. 
چون خريداران جمع شلدند، گفتند 
خانه ات را به چه قيمت مي فروشلي؟ 
گفت عاوه بر خانه، حق همسلايه ام 
سلعيد بن عاص را به چه مقدار از من 
خريلداري مي كنيلد؟ گفتنلد مگر 
همسلايگي خريدوفروش مي شود؟ 
گفت چگونه فروخته نشود، همسايه 
شخصي اگر از او چيزي بخواهند عطا 
مي كند و اگر چيزي نخواهند خودش 
بدون سؤال بخشش مي كند، اگر به وي 
بدي مي كني در حق تو نيكي مي كند!

آيا در مجتمع مان همسايه خوبي هستيم؟

چارديواري اختياري به شرط حفظ حقوق ديگري

راهنما

آبادي دنيا و آخرت براي همسايه خوب
آيين همسايه داري در كام پيامبر اكرم)ص(

قلرآن كريم به طلور اكيلد توصيله بله نيكي و 
احسلان در حق همسلايگان نموده اسلت؛ آنجا 
كه مي فرمايد: »و خدا را بپرسلتيد و هيچ چيز را 
همتاي او قرار ندهيد و به پلدر و مادر و همچنين 
به خويشلاوندان و يتيمان و مسكينان و همسايه 
نزديك و همسلايه دور و دوسلت و همنشلين و 
واماندگان در سلفر نيكلي كنيلد«. در احاديث و 
روايات نيز تعبيرات نغز و زيبايلي درباره اهّميت 
همسايه داري آمده است كه برگرفته از آموزه هاي 
قرآني است. آنچه در ادامه مي خوانيد فرمايشات 
رسلول خدا)ص( درباره همسايه داري است كه از 
پايگاه اطاع رساني حوزه اسلتخراج شده است. 

  
همسايه آن قدر در آرامش و امنيت انسان نقش دارد كه 
قبل از خريد منزل و در نظر گرفت��ن امتيازات مكاني و 
ساختماني بايد نسبت به همس��ايه ها دقت كرد. پيامبر 
اكرم )ص( فرمود: پي��ش از خانه خريدن، همس��ايه را 
بجوييد و پيش از س��فر كردن، رفيق را بيابيد. اين گفته 
بدان سبب است كه عيب خانه را مي توان با تعمير برطرف 
كرد، ولي همسايه معيوب را به راحتي نمي توان اصالح 

نمود. 
به فرموده رس��ول خ��دا: »هرگاه همس��ايگانت هنگام 
ثنا و س��خن گفتن درباره تو، تو را نيكوكار بدانند، پس 
تو نيكوكاري، و اگر همس��ايگانت بدكارت ش��مارند، تو 
بدكاري« چراكه ممكن اس��ت انسان در غير محل خود 
عيوب خويش را پنهان كند و خوبي و بدي او ش��ناخته 
نشود ولي در همسايگي واقعيت انسان آشكار مي شود. 
به اين جهت، فردي كه همس��ايه ها نيكوكارش بدانند، 

واقعاً نيكوكار است. 

از نگاه دين اس��الم فقط با اعمال عبادي، انسان بهشتي 
نمي شود؛ بايد در كنار آن ارتباطات اجتماعي اش نيز سالم 
و صحيح باشد. يكي از آنها اين است كه همسايه ها از انسان 
راضي بوده و مورد آزار قرار نگرفته باشند. پيامبراكرم )ص( 
فرمود: »كسي كه همسايه اش از شّرش در امان نباشد به 
بهش��ت نمي رود« چراكه خداوند براي بندگان خويش 
ارزش و عظمت قائل است و هركس امنيت بندگان را به 

هم زند، در پيشگاه او نيز از عذاب در امان نخواهد بود. 
بي ترديد هر گناهي متناس��ب با خود مجازاتي دارد؛ از 
جمله، گناه همسايه آزاري است كه در روز قيامت شخص 
همسايه آزار با دست و پاي بريده محشور مي شود. پيامبر 
ورِ َفَتأْتُوَن اَْفواجا؛   اكرم )ص( درباره آيه »يْوَم يْنَفُح في الصُّ
روزي كه در صور دميده مي شود و ش��ما فوج فوج وارد 

محش��ر مي ش��ويد.« حضرت محمد)ص( فرمود: »َمْن 
ْم جاَرُه؛ هر كس به  كاَن يْؤِمُن بِاهللِ َو الْيْوِم اآلِخِر َفلْيك��رِ
خ��دا و آخرت ايم��ان دارد، بايد همس��ايه اش را گرامي 
بدارد« چراكه همه مردم بندگان خدا هستند و مؤمنين و 
متدينين آنان، قلب شان عرش الهي است و مؤمن به خدا، 
بنده خدا را آزار نمي دهد و دل كسي را نمي شكند.  هر كار 
خير و نيك، آثاري دارد و از جمله، خوب همس��ايه داري 
كردن، داراي آثار و بركات فراواني است كه دفع بال، كسب 
سعادت دنيا و آخرت و محبوبيت در نزد خدا از آن جمله 
است و در همين باب، آبادي شهرها و طوالن شدن عمرها 
را نيز مي توان از بركاِت همس��ايه داري نيكو برش��مرد. 
پيامبر اكرم )ص( فرمود: »همسايه داري نيكو، شهرها را 
آباد مي كند و عمرها را دراز مي سازد«. بي ترديد انساني 

كه با همسايه ها خوب است و همسايه ها نيز با او خوبند، 
محلّه اي آرام خواهد داشت و در نتيجه، سالمتي ها بيشتر 

و عمرها طوالني تر خواهد شد. 
در انتها به حقوق همسايگان از نگاه رسول گرامي اسالم 
؛ براي  مي پردازيم. پيامبر اكرم )ص( فرمود: »لِلْجاِر َحقُّ
همسايه حقي ]بسيار[ است. « در اين بخش، به اهم آنها 

اشاره مي شود:
- اگر كمك خواست، كمكش كني و اگر قرض خواست، 
قرضش دهي و اگر ندار شد، تأمينش كني و اگر مصيبت 
ديد، تغريتش گويي، اگر خيري به او رسيد، به او تبريك 
گويي و اگر بيمار شد، به عيادتش روي و اگر از دنيا رفت، 

به تشييع جنازه او روي. 
-و نبايد خانه و ساختمان ]خود را[ بلندتر از او بسازي كه 
راه هوا را بر او ببندي، مگر خود اجازه دهد و هرگاه ميوه 
خريدي، به او هديه بده و اگر اين كار را نكردي، ]الاقل[ 
مخفيانه به منزل ببر و مبادا فرزندانت ميوه به دس��ت از 
خانه خارج شوند كه باعث ناراحتي فرزندان او مي شود و با 
بوي ديگ ]غذا[ او را اذيت نكن، مگر بداني او نيز ]چنان] 

غذايي دارد.«
- همسايگان سه گروه اند: همسايه اي كه يك حق دارد 
كه اين گروه از همه حّقش��ان كمتر است، و همسايه اي 
كه دو حق دارد و همسايه اي كه سه حق دارد. اّما كسي 
كه يك حق دارد، همسايه مشركي است كه از بستگان 
]انسان[ نيست. براي او فقط حق همجواري است ]كه قباًل 
بيان شد[ و اّما كسي كه دو حق دارد، همسايه مسلمان 
است كه حق اس��الم و حق همس��ايگي دارد و اّما كسي 
كه سه حق دارد، همسايه مسلمان خويشاوند است كه 
حق اسالم ]و مس��لمان بودن[ و حق همسايگي و حق 

خويشاوندي دارد. 

نابغه نيستم، ولی نبوغ تدريس می كنم


