
های  آزاری و راه مسایههای پیشگیری از ه شیوه
 مقابله با آن از منظر روایات

*كا مدلیرى والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

این همجواری و همزیسیتی، حقیوق و  1همسایه کسی است که در مسکن، همجوار انسان است.
آرامش و آسیایش  ،آورد که اگر رعایت شود وظایف متقابلی را برای هر یک از همسایگان پدید می

ایین  هسیازد. از جملی آورد و زندگی را بر آنان شییرین و گیوارا میی ک محله را به ارمغان میاهل ی
حقوق، ترک آزار همسایه است که امروزه بیا تغیییر بافیت جمعیتیی و سیبک معمیاری شیهرها و 

هنیدان یافتیه اسیت. در  اهمیتی دو ،نشینی و افزایش وسایل ارتباطی روستاها و گسترش آپارتمان
آزاری و ههیار  پیشیگیری از همسیایه هابتدا ههار شیو بیت ا استفاده از روایات اهلاین مقاله ب

 کنیم. راهکار مقابله با آن را تشریح می

 آزاری های پيشگيری از همسایه الف. شيوه

آزاری هه از جانب خود و هه از جانب دیگران، باید هنید  برای پیشگیری از وقوع معضل همسایه
 یت شود که این امور عبارتند از نظری و عملی رعا هنکت

 آزاری . شناخت حقوق همسایه و موارد همسایه1

آزاری، آشنایی با حقوق همسایگان است کیه در رواییات  برای پیشگیری از وقوع همسایه اوطگام 

                                                           
 .حوزه علمیه قم 3آموخته سطح دانش* 

؛ مفردات الفاظ الققرآناصفهانی؛ ؛ حسین بن محمد راغب 176،  6؛ جکتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی؛ 1
 211. 
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برخیی هاست.  آزاری و اجتنا  از آن ای برای شناخت مصادی  همسایه و مقدمه 1متعدد بیان شده
 ی عبارتند از آزار ههمسایمصادی  از 
 هینی. درگیری لفظی، بدگویی، غیبت، تهمت، فحاشی و سینمانند   آزارهای زبانیـ 
هرانیی  کشیدن در خانه همسایه برای تجسس یا هشیم  زدن و سرک    از طری  دیدآزارهای چشمیـ 

 و هرزگی.
ای صیوتی همچیون هی باالبردن صدای خود و فرزندان در خانه و آالینیدهمانند   آزارهای صوتیـ 

 صدای ساز و آواز، رادیو و تلویزیون.
مجیاز در امیاکن و  حسادت و دشمنی و خشیم و درگییری، تصیرف غییرمانند   آزارهای عملیـ 

زدن بیه امیواط همسیایه، گذاشیتن  خبر و ناگهانی به خانه همسایه، دستبرد وسایل مشاع، ورود بی
های مشرف بر خانیه همسیایه، افیزایش  نجرهدر و پ همسایه، ساخت هخان  های خود بر در زباله

انیداز مناسیب. هنانکیه  ساختن همسایگان از نور و هیوا و هشیم  ارتفاع ساختمان خود و محروم
ُِبِإْذِني ُِ» فرموده است  پیامبر اکرم يَحُِإَلَّ ُالرِّ َُعَّْ   ب  ج  ِْ َُعلَيِْ ُِفيُالْبََِّاِ ُيَ جیز بیا  2؛َوََُلُيَْستَِطيل 

هیا و  بیرج .«بلنیدتر از همسیایه نسیازد تیا میانع وزش بیاد بیه سیوی او شیود او بنیایش را هاجاز
همسیایگان را  هشود و خان ارتفاع ساخته می های ویالیی و کم های بلندی که در کنار خانه آپارتمان

داری امروز است که باید  از معضالت همسایه ،سازد زندان، تاریک و هوایش را نامطبوع میمانند 
آزاری گیاه  ای برای آن بیندیشند. مصادی  همسیایه هاره ،متی و نهادهای مردمیهای حکو دستگاه

را نییز در بیر انتقیاط مایحتیاج خیود بیه خانیه  هآنچنان ظریف و دقی  است که بیوی غیذا و نحیو
 3گیرد. می

 آزاری همسایه . شناخت بزرگی گناه  2

در  اسیت.وشینی از بیدی آن تصیور و درک ر، داشیتن آزاری برای اجتنا  از گناه همسایه گام دوم
. شییود آزاری دیییده مییی روایییات نبییوی، پیونیید آشییکاری میییان ایمییان بییه خییدا و تییرک همسییایه

                                                           
؛ ةیفة السقجادیالصقح؛ ؛ امیام زیین العابیدین669-666،  2؛ جالکقافی. ر.ک  محمد بن یعقو  کلینیی؛ 1

 .26، دعای 124-126 
 .389،  2؛ جروضة الواعظین. محمد بن احمد فتاط نیشابوری؛ 2
 . ر.ک  همان.3
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ُِ »فرماید   می خدا رسوط ُاْْلِخِرُفَََلُي ْؤِذيَُجاَر ُِ َُوُالْيَْو ِ ُِباِه  کسی که به خیدا و  1؛َمْنُكاَنُي ْؤِمن 
آمید و  خیدا مردی از انصار خدمت رسیوط .«دزارآ اش را نمی همسایه ،روز واپسین ایمان دارد

تیرین همسیایگاِن همجیوارم، کسیی اسیت کیه نیه  ام و نزدیک خریده ای ای در محله گفت  خانه
، سیلمان، ابیوذر و علییامیام ، خیدا امیدی به خیرش دارم و نه از شرش در امانم. رسیوط

د با صدای رسا این مطلب شیص ههارمی را ی که گویا مقداد بوده است ی مبمور کرد تا در مسج
ُبََواِ قَ ُ »را سه بار اعالم کنند    ِ اش از  ایمانی ندارد کسیی کیه همسیایه ؛ََلُِإيَماَنُِلَمْنُلَْمُيَْأَمْنَُجار 

بیه  کیردن بزرگیان اصیحا  پییامبر اصل این سین و مبمور .«ستم و خشمش در امان نباشد
بر طب  سنت نبوی، همسایه شیامل  است.اهمیت این موضوع گویای اعالن عمومی و تکرار آن، 

هیه  هیر 2.شیود رو، پشت سر، دست راست و دسیت هیم میی هههل خانه از ههار طرف روب
ولیی در تیرک  ؛حی  بیشیتری دارد ،دییوار باشید  بیه ویژه اگیر دییوار بیه ،تر باشید همسایه نزدیک

   دور و نزدیک نیست. هآزاری تفاوتی میان همسای همسایه
سمممایگانرانخواهمممردرزیمممانهم



نومكمانرا مو  دُسخرهاینكز وز د  كهنز


مخممممواهآزردنهمسممممایهزنهممممار


گفتممارایممننسممز 3زقممرآندرنیمموش


كوشراهمسایهوخوی  4رهاحسان 


زآزاردلآنممممممانری ممممممری 


دلهمسممایهگممرشممادازبمموراشممر


بمارمهفریمادازبموراشمر 5رسیِره 


 امیام صیادق .گره خورده اسیت اش داری همسایه هان نیز با نحوسعادت و شقاوت اخروی انس
ُالِْقيَاَمةُِ»فرمود   َُ ُيَْو َُعثَْرََ   ُاِه   َُأَقالَ   ِِ َُعْنَُجاِر  ِ َُأَذا  اش بیاز کسی که آزارش را از همسایه 6 َمْنُكَفَّ

 .«ردذگ خداوند در روز قیامت از لغزش او در می ،دارد
 بينی نسبت به همسایه . خوش3

برخاسته از بدبینی و بیدخواهی نسیبت بیه و  آزاری ترین مصادی  همسایه یکی از مهمجویی  عیب
                                                           

 .6ح ،667  ،2محمد بن یعقو  کلینی؛ الکافی؛ ج . 1
 .12، ح667  و 1، ح666  و 2-1، ح669؛  2 ج همان،ر.ک  . 2
 بشنو.. 3
 .، اشاره داردکند میامر نساء که به احسان به همسایه ه سور 36به آیه . 4
 .57  ؛های عرفان ای؛ شکوفه مهدی الهی قمشه. 5
 .214؛  اة األنوارکمش؛ علی بن حسن طبرسی؛ 552؛  األمالیمحمد بن علی صدوق؛  .6
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کینه و کدورت در روابط همسایگی، زندگی را بر همسایگان  ،جویی عیب ،اوست. فضای بدبینی
ُُِمَنُالْقََواِصِمُالْفََواِقِرُالَّتِي»باره فرمود    این در کند. امام باقر تلخ و ناگوار می ْهيَرَُجيار  ُالظَّ ََْقِصم 

يِّئًَةَُأْفَشاَها َْ َسًََّةَُأْخَفاَهاَُوُِإْنَُرَأىُ ََ ْوِ ُِإْنَُرَأىُ بد است کیه  هاز بالهای کمرشکن، همسای 1؛السَّ
   .«کند آن را افشا می ،کند و اگر بدی ببیند آن را پنهان می ،اگر خوبی ببیند

روغمگممین ممرمكممر  سممهعاممملاسممتكممهدلراُك ز




بمو رفمهحكایمتىرگوشراشكهبارشم و


مجممماوررمممِرناسممماز،یممماروهممممرهرمممِررمممرخو



2هاعاورتاسمتوسیاسمتعیالرر،همهآن



يْوِ ُ»فرماید   برد و می ای به خدا پناه می نیز از هنین همسایه پیامبر اکرم ُِمْنَُجاِرُالسَّ ِ وذ ُِباِه  َأع 
ُِ ِفيَُداِرُِإَقاَمٍةَََُراَكُعَُ يرَّ َْ ُ َُوُِإْنَُر َكُِبَشيرٍّ  ِ اَ  َْ ُِإْنَُر َكُبَِخيٍْرُ َُوُيَْرَعاَكُقَلْب     ِ بیه خیدا پنیاه  3؛يََّْا

بیند و دلش مراقب توسیت ]کیه از تیو  برم از همسایه بد در محل اقامت که هشمانش تو را می می
و را گرفتار و بدحاط شود و اگر ت ناراحت می ،عیبی بگیرد[؛ اگر تو را در حاط خوبی و خوشی ببیند

دائمیی انسیان در برابیر  همیراد از همسیایه در دار اقامیت، همسیای .«شیود خوشیحاط میی ،ببیند
 4.استهمسایه در سفر همچون  همسایگان موقتی

جویی، خوشبینی یا ُحسین ظین  بیه همسیایه و خیرخیواهی نسیبت بیه  راهکار پیشگیری از عیب
َوُ»خواهید   ه همسایگان خود از خداوند هنین میینسبت ب العابدین هنانکه امام زین .اوست

ُِفيُكَافَّتِِهمُْ نِّ ْسَنُالظَّ  َ تَْصِمَلُ ْْ اگر انسیان نسیبت  .«آنان خوشبینی را به کار بندم هنسبت به هم 5؛َأ
کنید و بیه دنبیاط  در کیار و زنیدگی خصوصیی آنیان دخالیت می ،به همسایگان خود بدبین باشد

 آشیکارهیا را بیا غیبیت و بیدگویی  س از شیناخت عییو ، آنگیردد و پی ها و اسرارشان می عیب
نبایید آن  ،که نباید به دنباط عیو  آنان باشد و اگر هم از عیو  آنان مطلع شید  حالی در ؛سازد می

                                                           
 .15، ح667 ، 2  ؛ جیافککلینی؛ ال محمد بن یعقو . 1
  می.ین نسیعمادالد. 2
 .43  ؛؛ الزهداهوازی ؛ حسین بن سعید16، ح669 ، 2محمد بن یعقو  کلینی؛ الکافی؛ ج. 3

 .11،  17 ج ؛الحدید؛ شرح نهج البالغه  ابن ابی. 4
 .124؛  ةیفة السجادیالصح؛ امام زین العابدین. 5
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 را افشا کند.
 افشای عیو  کشف عیو  دخالت و تجسس بدبینی

َُعيْوَرًةَُفيِإْنُِبيََُتََُّوََُلُ»شیمارد   میی هنین بر یکی از حقوق همسایگی را این امام سجاد ْعُلَي  
َُعلَيْ ُِ تَْرََ   َْ و ًاُ  ْ ای هیم از او  ی به دنباط عیب و امر پنهیان او نگیرد، پیس اگیر بید 1؛َعِلْمَتَُعلَيِْ ُ

 .«بر او بپوشان ،دانستی
در اطیالع از در زنیدگی روسیتایی  اسیت.این مشکل در جوامع روستایی بیش از جوامع شهری 

ولیی در مقابیل آن در جوامیع شیهری معمیواًل  ،شود ندگی یکدیگر افراط میجزئیات و کلیات ز
رود و تا هند روز کسیی از  ای از دنیا می اند که گاه همسایه خبر و بیگانه هنان از هم بیهمسایگاه 

 آن خبر ندارد.
 . دقت در انتخاب همسایه خوب4

ر انتیا  محل سکونت خیود و یکی از راهکارهای در امان ماندن از آزارهای همسایه بد، دقت د
هایی مثل مشیورت بیا اهیل محیل، پرسییدن از  خو  برای خود است که از راه هانتیا  همسای

 پیذیر اسیت. امکاندادن در محل،   گذار و کشیک و  نیروهای انتظامی و کسبه اهل محل یا گشت
 ،و تشیریفات خانیه ظیواهر بیهفقط شود که  اغلب از آنجا ناشی میآزار   به مردمان همسایه ابتالی
يْلَُعيِنُ»فرماید   می امیرالمؤمنین دهیم. ... اهمیت میو شهرت و زیبایی محله و آن قیمت  َْ

ارُِ ِريِقَُوَُعِنُالَْجاِرُقَبَْلُال َّ ِفيِقُقَبَْلُالطَّ ]افتیادن بیرای مسیافرت[، از همسیفرت  پییش از راه 2؛الرَّ
ات  همسیایه دربیارهیش از انتییا  خانیه، یعنی پی ؛«ات بپرس بپرس و پیش از خانه، از همسایه

   3.وجو کن پرس
كممهكیسممتهمسممایهیبممانممران



4رممهِعمممار بلممفمكممنمایممه


آزمممممودهرایممممرورادیمردممممم


5ر یممادیكممهرممهنزدیكشمماننهمم


ُالَْجاَرُث مَُ» توصیه کرده است به فرزندش نیز لقمان حکیم  ِفيقَُُُيَاُب ََّيَّ ُالرَّ اَرُيَاُب ََّيَّ ِريَقُيَاُُال َّ ُالطَّ ث مَّ
                                                           

 .569،  2 ؛ جالخصالعلی صدوق؛ . محمد بن 1
 .98؛  تحف العقول؛ ابن شعبه حرانی؛ 24،  8 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 2
 .182،  1 ؛ محمد بن علی صدوق؛ علل الشرائع؛ ج230، 7 ؛ جالطراز األولخان بن احمد مدنی؛  . سید علی3
 . سرمایه و ماط.4
  https://ganjoor.net/attar/pandname/sh/42ای.  . اوحدی مراغه5
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يْوٍ َُأبَي اًُ َْ ٌلَُجاَرُ َُعلَ ُالَْصَجِلَُماَُجاَوَرَُرج  ُلَْوُكَانَِتُالْب ي وت  پسیرم! همسیایه سیپس خانیه،  1؛ب ََّيَّ
هیا  جیایی آن هجابی نها بر روی هرخ قرار داشیت ]و امکیا پسرم همسفر سپس راه، پسرم اگر خانه

بید زنیدگی  هاگیر میردم در کنیار همسیای .«کیرد میهمسیایگی ن ،بدۀ بود[ هرگز فردی با همسای
بنابراین باید از همیان ابتیدا مکیان  از سر ناهاری و دشوارِی تغییر محل سکونت است. ،کنند می

 خوبی را انتیا  کند تا ناهار به زندگی در کنار همسایه بد نباشد.

 آزاری ب. راهکارهای مقابله با همسایه

 کنیم. ها اشاره می اهکارهایی نیز وجود دارد که به ههار مورد از آنآزاری، ر برای مقابله با همسایه
 . نصيحت و ارشاد همسایه1

هیدایت و  هد تیا اگیر زمینیراو را نصیحت و ارشاد کی ، بایدزارآ  برای رهایی از دست مردم همسایه
دربیاره حی  همسیایگی  بپذیرد و دست از آزارش بردارد. امیام سیجاد ،اصالح را داشته باشد

ُِفيَماُبَيَََّْ َُوُبَيََّْ ُ »فرماید   یم تَ   ِْ تََ ُنََص َِ ُنَِصي ُيَْقبَل  دانیی در آنچیه بیه  اگر میی 2؛َوُِإْنَُعِلْمَتَُأنَّ  
ابوبصییر از  .«او را نصییحت کنیی ؛پیذیرد نصییحِت تیو را میی ،گیردد میی میان تو و او بر هرابط

ستگاه سلطنتی، امواط فراوانیی ای داشت که به سبب تقر  به د ، همسایهاصحا  امام صادق
انداخت و از این راه ابوبصیر  آواز به راه می و نتیجه مجالس عیش و نوش و ساز در .به هم زده بود

 سودی نبیشید تا اینکه بیه امیام صیادق ،آزرد. ابوبصیر هر هه نزد او گله و شکایت کرد را می
کینم خیدا  ضمانت می ،برداری اگر دست از کار زشتت»که  این نصیحت با امام .متوسل شد

 های که دست از کارهای زشتش برداشت و همی گونه به ؛او را هدایت کرد ،«تو را به بهشت درآورد
 3نهایت عاقبت به خیر شد. امواط حرام را از مالش خارج کرد و در

 . صبر و مدارا2

ط همسیایگی بعضیی آزار و زیرا در روابی کرد؛مدارا باید صبور بود و با او بد،  هدر مقابله با همسای
در هنین میواقعی انسیان بایید تیا حید امکیان حرمیت  .آید ها خواسته یا ناخواسته پیش می اذیت

 امیام موسیی کیاظم .ها بگیذرد همسایه را نگه دارد و با مدارا و گذشت و بزرگواری از کنار آن
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ْسيَنُا»فرمود    َ ُ ُاْأََذىَُوُلَِكنَّ ُالِْجَواِرُكَفَّ ْسن   َ َكَُعلَي ُاْأََذىلَيَْسُ همسیایگِی  1؛لِْجيَواِرَُصيبْر 
شیصی به نیام  .«بلکه همسایگی خو ، صبر بر اذیت اوست ؛خو ، خودداری از اذیت نیست

. امیام «آزارد ای دارم کیه میرا میی همسیایه»وارد شد و گفیت   َعمرو بن ِعکرمه بر امام صادق
اش را از او  امام از روی ناراحتی، ههیره «.خدا او را نبیشد!». عمرو گفت  «او را ببیش»فرمود  

 2برگرداند.
سیجادیه بیرای همسیایگان و دوسیتداران  هدر دعای بیست و ششم صیحیف العابدین امام زین

ْم َُوُ»کنید   هنین درخواست می خویش از خداوند این ِسييئَه  َسياِنُم  َْ َُأْجيِزيُِباإْلِ مَّ َوُاْجَصلَِّْيُاللَّه 
ِزُعَُ ُِبالتََّجاو   ُ هنین قرا بده که با نیکوکاری، همسایگان و دوسیتان  مرا این !بارالها 3؛ْنَُظاِلِمِهمُْأ ْعِر

 .«بدکارم را مجازات کنم و با گذشت، از همسایگان و دوستان ستمکارم روی بگردانم
 .کنید تیر می آسیان آن راتحمیل  توجه به اینکه آزار و اذیت همسایگان، نوعی بال و امتحان است،

 مود  فر امام صادق
شیوند  ییا  مؤمن از یکی از این سه هیز خالصی ندارد و گاهی هر سه با هم بر او جمع میی

ای او را  آزارد، ییا همسیایه بنیدد و او را میی برخی از آنان که در خانه با اوست در را بر او می
و آزارد  خیورد کیه او را میی می کسی به او بر ،رود آزارد یا در راهی که برای حوائجش می می

انگیزد تا او را بیازارد و خدا برای  می خداوند شیطانی را بر ،کوهی هم باشد هاگر مؤمن بر قل
 4کند. دهد که با وجود آن احساس وحشت و نیاز به احدی نمی انسی قرار می ،او از ایمانش

د و نیهها، گاه امتحان الهی برای مؤمن است تا با صبر در برابیر آن، بیه او اجیر بد این آزار و اذیت
هنانکیه خداونید همیواره پییامبران و ؛ دنید یا گناهان و خطاهیایش را پیاک کنناو را باال ببر هدرج

جنیگ و  و فشارهای روانیی و اقتصیادی ،های گوناگون مردم از توهین و تهدید اولیایش را با اذیت
 کشتار آزموده و آنان را به صبر و مدارا با مردم امر کرده است.

 م اسالمی و توسل به تدابير بازدارنده. مراجعه به محاک3

نصییحت او را حیرمتش را نگیه دارد و  ،اش صبر کند بر آزارهای همسایه حد ممکنتا باید انسان 
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تواند با مراجعه به دادگاه اسالمی و  می ،ناپذیر شد ولی اگر آزارهایش از حد گذشت و تحمل ؛کند
دارد. یکیی از  ار و در نهایت قطع آزاررسیانی وااش را به تغییر رفت توسل به تدابیر مناسب، همسایه

این تدابیر، اعالن عمومی آزارهای اوست که وی را تحت فشار روانی و فشار افکار عمیومی قیرار 
فرمیوده  امام بیاقردارد.  می بسا به همین سبب دست از کارهای زشت و بدش بر دهد و هه می

 است 
شیکایت کییرد.  ،اش دییده بیود مسیایهآمید و از اذیتیی کییه از ه میردی خیدمت پییامبر

به او فرمود  صیبر  به او فرمود  صبر کن. بعد از مدتی دوباره آمد و پیامبر خدا رسوط
بیه او فرمیود   یامبربار پ . اینکن. باز برای بار سوم به نزد آن حضرت آمد و شکایت کرد

و بر سیر راه بگیذار تیا  اثاثت را از خانه بیرون ببر ،در هنگام رفتن مردم به سوی نماز جمعه
آن را ببینند و هنگامی که ]علت این کیار را[ از تیو  ،روند کسانی که به سوی نماز جمعه می

آمید و گفیت   اش همسیایه ،پرسیدند ]علتش را[ به آنان خبر بده. وقتی آن مرد هنیین کیرد
 1بندم دیگر تو را نیازارم. اثاثت را برگردان که با خدا عهد می

اینکیه وقتیی کسیی  ؛ مانندآزاری، مقابله به مثل است دبیرها برای نجات از همسایهاز تیکی دیگر 
ما هیم  ،دهد گوش نمی هایمان به تذکر گذارد و همسایه می هدر  خان جلویهایش را  مرتب زباله

او بگذاریم تیا متنبیه شیود، ییا وقتیی بیه عمید صیدای وسیایل  هدر  خان یرا جلوهایمان  زباله
تیوانیم بیا صداسیازی  برد و نصیحت و گذشت میا در او تیبثیری نیدارد، میی میاش را باال  صوتی

، تیا جیایی اخالق اسیالمیدر واقع بر اساس  متقابل او را آزار دهیم تا دست از این کارش بردارد.
ولیی اگیر بیدکاری از  داد،تحمل و مدارا و گذشت  و جوا  بدی را با خوبی که ممکن است باید

َئٍة »فرمایید   هنانکه قرآن کریم میی؛  بدی را با بدی دادتوان جوا می ،حد گذشت َو َجكزاُء َسكيِّ
ه َلى اللَّ ََ فا َو َأْصَلَح َفَأْجُرُه  ََ َئٌة ِمْثُلها َفَمْن  پیس کسیی  ؛ای است مثیل آن جزای بدی، بدی 2 َسيِّ

 .«اجرش بر خداست ،که عفو و اصالح کند
ها ییا قصیا  از قتیل و  و تیریب ساختمان قطع درختان اننداز اقدامات ایذایی مبرخی شک   بی

در برخیورد نشود. مترتب باید با نظر و اجازه حاکم شرع انجام شود تا مفاسد دیگر بر آن  ،جنایت
با همسایه متکبیر و همسیایه  برخورد هشیو در نظر گرفته شود.شیصیت او آزار باید  با فرد همسایه
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اسیت. در برخیورد بیا همسیایگان بایید بیا متواضع یا همسایه عالم و همسیایه جاهیل متفیاوت 
 هوشمندی و درایت بهترین نوع برخورد را برگزید.

 . تغيير محل سکونت4

تغییر محل سیکونت خیود و انتقیاط بیه جیای  ،آزار آخرین راه برای نجات از دست همسایه مردم
 هیا آن شود کیه یکیی از دعا در سه جا مستجا  نمی ،روایتی از امام صادق بنا بردیگر است. 
وَُعلَ َُجاِرُِِ» این اسیت  ٌلُيَْ ع  َُُُرج  ِِ َلَُعيْنُِجيَواِر وَّ َِ ِبيَلُِإلَ َُأْنُيَتَ ُالسَّ ُلَ   َُوَُجلَّ َُعزَّ َوَُقْ َُجَصَلُاِه  

 ُِ که خداوند عزوجل راهیی بیرای او   حالی در ،کند اش را نفرین می همسایهکه مردی  1؛َوُيَِبيَعَُداَر
اگیر راهیی بیرای البتیه  «.اش را بفروشید ایگِی او نقل مکان کند و خانهقرار داده است که از همس
ح  نفیرین  ،سالیوردگانی که امکان خرید و فروش خانه را ندارندمانند فروش یا تغییر خانه نبود 

 است.برایشان محفوظ 
 ای داشت که از بسیتگان ق( در شهر بصره همسایه101یا  99ابوااَلسود ُدوَئلی واضع علم نحو )م

آزرد.  او را میی بیا سینگ انیداختن بیه او،ولی به سبب اختالف عقییدتی هیر شیب  ،خودش بود
 در .ولیی سیودی نبیشیید ،ابواالسود شکایت او را نزد قومش برد و آنان هم با او صحبت کردنید

ات را فروختیی؟  اش را فروخت و به محل دیگری رفت. بیه او گفتنید  خانیه نتیجه ابواالسود خانه
 2ام را فروختم! و این کالم او در زبان عربی َمَثل شد. بلکه همسایه ؛ام را نفروختم گفت  خانه

اش  آزار نیز این است که از او بیواهند خانیه مردم  های خالصی از دست همسایه از راهدیگر یکی 
منیوط بیه موافقیت فیرد  ،را به همسایگان بفروشد و از آن محل برود که البته موفقییت ایین شییوه

گرنه باید با اهل محل و معتمدین رایزنی شود تا حمایت آنان برای فشیار بیر  و ؛آزار است یههمسا
 آزار برای تیلیه یا فروش منزط به دست آید.  فرد همسایه
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