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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

شکر و ستایش برای اهلل تعااا   

-است که درای فضاات ت دای اا   اا 

باشد... و  نت نهادن و نع ت دادنااش 

. و ص وات و ساا ب باار باشد..زیاد   

اش... و بااار و  و دهیااا زپتاااا  رر بر 

ا ااا  . واصحابش که اهل وفااا بودنااد..

 بعد:
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از  عااان  یکاا  س  انم: برادر  

ون را در دیاان  و باشد  ا ر این  ب ند

یااابتم: تحریاا   اارای دااود  اا حق

ن ودن به ه کاری داشااتن و  هربااان  

بتن  ساا  انانت تااا ایاان کااه ا ت ااا  

 ..اس    به  انند ی  بدن  ردد.

اشاااره  به این  عنا رسااو  اهلل

»مثلل  : ن وده اساات و فر ااوده اساات

وهللراحم،م   المللنمنين  للا هلل ا  م 

وهعاطف،م؛ مث  الجسد؛ إذا اشتكى منه 

عض   هداعى له سائر الجسللد بالسلل،ر 
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) ثااا   ن نااان در دوساات  «والحمى

داشتن یکدیگر و  هربان  بااتن ونهااا و 

عاطفه درج دادن بتنشااانت بااه  اننااد 

باشد، ا ر ی  عضو  سدی واحد   

ی باادن دچااار ، بقتهدچار  شکل شود

واه ]ر (شاااودبت ااااری و تااا   ااا 

 و س م[. )بخارای (ا  خاری

برادر  س  انم! از س  های انجاب 

پذیرفتن دوست  بتن  س  انان: نتکاا  
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 .باشدبه ه سایه   

ا ر کساا  بااه  !ای شخص عاقل

هایش نتک  کند و ونهااا بااه او ه سایه

نتک  کنند و ت ااا    ساا  انان دارای 

ا  ا ت ااا  ایاان اداا ن شااوندت حاا 

 ؟!اس    چگونه دواهد شد

بااا انجاااب   و ود ندارد که شک

-باا ت شااونددوش خت  اا  این ع ل

-  به  ریان در در بتن ونها  صت ت  

بتن  کااه در حا      را  افراد ونت وید

- اا   هربااان و به یکدیگر ک اا ... 
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 ...دهند  ... عاطفه به درج کنند

*** 

نیکی به همسایه دلیلی بر 

 راستگو بودن مسلمان است

ه باارادر  ساا  انم! نتکاا  باا 

تگوی  ه سایه، برهان و د ت   بر راساا 

ون اد قاا  تعا ل با اهلل تعا   اسااتت 

باشااد، است که کساا  دارای ون ن اا 
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 گاار کسااان  کااه دارای فضاات ت و 

 ..اد ن واال هستند.

انجاب دادن نتک ، ع  اا  اساات 

 گر کس   ،که کس  طاقت ون را ندارد

 تری باشد... و که دارای اد ن وسان

 ..ست بدارد.ها را دوفضت ت

بر عکس این ا ر کس  است که 

بتنتم که نساا ت بااه   او را در حا ت  

انجاااب اداا ن واال نتکاا  کااردن و 

یااابتم  گاار ون کراهت داردت او را ن  

را  ا ااور حقتاارو .. باشااد.  پست که 
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 !دارد  دوست 

بتایتد با  ا تااا در ایاان وصااتت 

ن وی  رانقدر وارد شویم و در حروف 

 !ان تأ ل کنتمون با در ر 

كن »: فر وده است رسو  اهلل

ورعًا هكن أعبد الناس  وكن قنعا هكن 

أشكر الناس  وأحب للناس مللا هحللب 

لنفسك هكن منمنا  وأحسن مجللاور  

)پرهتز ااار  «من جاورك هكن مسلللمًا
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شااوی، و باش که عابدترین  ردب  اا 

-رین  ااردب  اا ترقانع باش که شاااک

 ت دوسااتشوی، و ونچه را برای دود

 ن ن  که داری برای  ردب دوست بدار

ات که در  وار شوی، و به ه سایه  

 شااوی(تو است نتک  کن!  س  ان   

]رواه ا خرایط  ف   کااارب االداا ن  

 [.930ا س س ة ا صحتحة: 

ه ان  ونااه کااه  برا ر مسلمانم!

نتک  به ه سااایه را از  دیدیم پتا  ر

بودن اس ب قاارار  راستتنهای ع  ت
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 ..است.داده 

فه ااتم کااه وزار دادن از ون  اا 

 !ه سایه با اس ب  نافات دارد

مللن »: فر وده است رسو  اهلل

ر  ليكللرم خلل كان ينمن باهلل والي م اآل

ضيفه  ومن كللان يللنمن بللاهلل واليلل م 

)کساا   «خيًرا أو ليصللم  ر  ليق خاآل

که به اهلل و وداارت ای ااان دارد، پااس 

  ه انش را  را   دارد و کس  که بااه
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اهلل و ودرت ای ان دارد، سااخن دتاار 

]رواه بگوید، و ا ر نه ساااکت شااود(. 

»وا  فاا  و ساا م،  )بخااارای (ا  خاری

 «[.  س م

 فتااه  ابن أب    اارر رح ااه اهلل

»حف  ]حقون[ ه سایه از کا ل : است

 .بودن ای ان است«

 فتااه  ابن ع اس رض  اهلل عنه ا

»سه اد ن بود که در  اه تت : است

شد و  س  انان بااه ون    نتکو دانسته

باشند: او ااتن ونهااا: ا اار سزاوارتر   
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-و د، کوشش  اا  ه ان  نزد ونها   

ا اار ن ودند تا به او نتک  کننااد، دوب: 

شد و طاقت او را زن  نزد ونها پتر   

کردند از ترس نداشتند، او را حف    

سوب: ا ر بر  ااردن ، ون که ضایع شود

یااا سااخت  و ی ونها درین  بود ه سایه

شد، کوشش  شک   برای او ایجاد   

ن ودند تا درین او را پردادت کننااد   

 .«نجات دهندو او را از ون سخت  
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نتکاا  بااه بللرا ر مسلللمانم! 

-ه سایه، د ت   بر کرا ت اد ن   

باشااد... و ه چنااتن صااادقانه بااودن 

دود ااان را در چااه حااا ت   ..اساا ب.

بااه  بتنتم، ویا از کسان  هسااتتم کااه  

کننااد؟ یااا از هایشان نتک    ه سایه

را وزار  هایشااانکسااان  کااه ه سااایه

 ؟!دهند  

باشتم تااا بااه اشتت ق داشته باید 

اد ن واال دست یابتم... و از کسااان  

باشتم که دینشااان را باارای اهلل تعااا   
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 ..اند.دا ص کرده

 جللاورش شلليبان  للاحل لى جلل ار م

 

 

 إن الكلللرام خيلللار النلللاس للجلللار  

  *** 

نیکی کردن به همسایه چگونه 

 ؟ است

م! نتکاا  کااردن باارادر  ساا  ان

حا تهای زیادی دارد، و  ه ترین ونهااا 



 یکی به همسایه ن //14

 

دارب... پااس شاا ا نتااز را بتااان  اا 

دودتان را  ورد حساب و کتاب قرار 

 ؟!قرار دارید هادهتد که در کجای ون

دص تهای  که شااخص    ه از 

شود که با انجاب دادنشان از کسان    

، ایاان کنندهایشان نتک    ه سایهبه 

 : وارد است

بلللا گراملللا  اشللل  و  و * 

 :با آن،ا برخ ر  كر نا  بشاش چ،ره

 را   داشت ه سایه این اساات 

که در دیاادار بااا او پااذیرای  صااورت 
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تان شد، بااه او دانه ترد و ا ر دادل 

د و شادی وشکار  ااردد و دد ت شو

با دیدنش در صورت بشاشتت و ااود 

 ..شد.داشته با

خير »: فر وده است رسو  اهلل

األصللحاع عنللد اهلل هعللالى؛ خيللر م 

عند اهلل هعللالى  الجيران لصاحبه  وخير 

ناازد  ن)بهترین ه نشاات« خير م لجاره

اهلل تعا   بهتاارین ونهااا بااا ه نشااتنش 
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است و بهترین ه سایه ناازد اهلل تعااا   

باشااد(. اش  اا بهترین ونها با ه سایه

وغتره ااا   ر ااذی وأح ااد]رواه ا تر

 [.103ا س س ة ا صحتحة: 

مشللك ش او را بللر طللر   •

  مخص صللا اگللر نملل  ن

 :نيازمند باشد

شایسااته  ساا  ان اساات کااه از 

اش و اااه  ااردد، از او احوا  ه سااایه

سوا  ن اید و بر ون تأکتد داشته باشدت 

ا ر ه سایه از نتاز ندانر ضعتف بااودت 
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با نتک  و احسان ن ودن به وی بااا او 

 ..شته باشد.تعا ل دا 

: فر ااوده اساات رسااو  اهلل

ليس المنمن الذ  يشبع وجاره جائع »

) ن ن نتست کس  که ستر « إلى جنبه

ی کنااارش  رساانه باشااد و ه سااایه

فاا   )بخااارای (]رواه ا  خاریباشااد(. 

االدب ا  فاارد وا ط راناا  وا حاااکم  

 [.149ا س س ة ا صحتحة: 
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 ديه  ا ن بلله او حتللا اگللر * 

 :داشثروهمند ب

هدیااه دادن در بااتن  ساا  انان 

شااودت و باعث ایجاد ا فت و  ح ت   

هااا باشااد، ا فاات و ا ر بااتن ه سااایه

 ..کند.دوست  ونها را زیاد   

يا نساء »: فر وده است پتا  ر

المسلماش ال هحقللرن جللار  لجاره،للا  

)ای زنااان  ساا  ان، « ول   رسن شللا 

اش را کس  از ش ا ]نتک  به[ ه سااایه

ی ، حت  ا اار بااه اناادازهحقتر نش ارد
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که دارای  وشاات   وسفندی استخوان

]رواه ا  خاااری ک اا  اساات باشااد(. 

 و س م[.

اسااتخوان  :  عنای »فرسن شار«

 .است که دارای  وشت ک   است

ی ه سایه است که ب که شایسته

اش هدیه دهد و به او نتک  به ه سایه

 ..کندت حت  ا ر ه سایه کافر بود.

ع ااد اهلل د نز:  فته است جاهد 
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 وسفندی را بودب و غ ب او بن ع رو 

و  فاات: ا اار کااارت ، کردس د    

ی یهودی  ا ت اب شد ون را به ه سایه

نتز بااده!  ااردی در ونجااا  فاات: ویااا 

 یهااودی؟ اهلل تااو را اصاا ن  ردانااد!

]نتک   بهشنتدیم که  پتا  ر فت: از 

ن ودت تا ه سایه سفارش    کردن به[

 !م که از  ا ارث ب ردونجا که ترستدی

*** 

مظظ و ن مظظ م   حفظظ   
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 :همس یه
ی زیااادی در ایاان ا اار عااده

کنناادت و از  سااایل وسااانگتری  اا 

یابنااد در نا وس  ه سایه اطاا    اا 

حا   که ون حراب است و ا ر فرصت  

د به  ااا  و نااا وس او دساات نپتدا کن

 .دنکندرازی   

این از بزر ترین ا وری است که 

دهد و ع    بستار    ه سایه را وزار
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-زشت  است و ون  خا ف راهن ااای 

 .باشدهای تعا تم اس ب به وی   

در ایاان ا اار شاادیدا   پتااا  ر

سااخت  رفتااه اساات، پااس ون را 

 ...بشنوید!

اصااااحابش از  سااااو  اهللر

ی زنا سوا  فر ود.  فتند: حراب درباره

اساات و اهلل و رسااو ش ون را حااراب 

ا الرجلل  ألن يزنلل »: فر ااود. اناادکرده

بعشر  نس    أيسر عليه مللن أن يزنللا 

)ا ر کس  با ده زن، زنااا « بامرأ  جاره



 23نیکی به همسایه// 

 

 

کنااد بهتاار از ون اساات کااه بااا زن 

ی . از ونها درباااره(اش زنا کنده سایه

دزدی سوا  ن ود،  فتند: حراب اساات 

ش ون را حااراب رسو  اهلل عز و ل وو 

»ألن يسرق من عشر  : فر ود. اندکرده

ر عليه مللن أن يسللرق أ   أبياش؛ أيس

)ا ر از ده دانه دزدی ! «من بي  جاره

اش ی ه سایهبهتر است تا از دانه کند

 )بخااارای (]رواه ا  خاریدزدی کند(. 
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ف  االدب ا  فاارد وأح ااد  ا س ساا ة 

 [.65ا صحتحة: 

حفاا   ااا  و  بللرا ر مسلللمان!

-نا وس ه سایه از ]اد ن[ واال  اا 

ه ون ب ]اس ب[ باشدت ا ری که در اوایل

اال کردند و ون را از ا ااور وفتخار   ا 

 : ویددیدند... شاعر     

والجللللللار ال 

هللذكر كريملل  

 بيتللللللللللله

 

واغضب لكلللب  

الجللار إن  لل  

 أغضللللللللللبا

 

احفللأ أمانتلله 

 وكن عللزًا للله

 

أبدًا وعما سللاءه  

 متجنبللللللللللا

 

كن لينا للجللار 

 واحفللأ حقلله

 

كرمللا وال هللك  

 للمجاور عقربللا
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** * 

دیبب ن ار بببر ارار  صبب ر

 :همسایه

 ااااه   سااا  ان  از طااارف 

بتند ی غتر صا ح دود وزار   ه سایه

از او ون ه سااایه ت شودو وز ایش   

، دهدکند و وزارش   سخن چتن    

پس در این حا اات باار  ساا  ان چااه 
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 ؟!شودچتزی وا     

بر  س  ان وا   اساات تااا در 

اید و تااا اش ص ر ن ار ه سایهزبرابر و

بااه  نتک  کردنبا ونجا که   کن است 

تااا ایاان کااه بااه ت  دارا کنااد او با وی

ستایش دیگران دست یابد و وزار او و 

ایاان از  ، وح اااقتش را ت فاا  نکنااد

 ..باشد.نتک  به وی   

و ااد و  ابن  سعود  ردی نزد

ای دارب کااه  اارا وزار  فاات: ه سااایه

دهد و عرصااه دهد و  را دشناب     
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 .را بر  ن تنگ ن وده است

برو! ا اار »:  فت ابن  سعود

کنااد، او در برابر تو از اهلل نافر ان    

ی وی از اهلل اطاعاات پس تااو درباااره

 «.کن!

 فتااه  بصااری رح ااه اهللحسن 

دوب کس  نتساات  یهه سای»: است

ی که وزار را پاسخ دهد، ب که ه سایه

دوب کس  اساات کااه باار وزار صاا ر 
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 «.!ن اید

*** 

خودداری کبردن ار ارار 

 :همسایه دادن
از ا ور زشت و ق تح، این اساات 

ی دااود را وزار ای ه سایهکه ه سایه

دهااد و در ون  ناااه  باازر  و ااود 

اش ا ا کس  که از وزار ه سایه ..دارد.

کناادت ه انااا او حقتقتااا   دااودداری

 ..نتکوکار است.
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واهلل ال »: فر وده است پتا  ر

« !ال يللنمن! واهلل ال يللنمنينمن! واهلل 

اهلل  ن ن نتست! قساام بااه اهلل )قسم به 

 اان ن نتساات! قساام بااه اهلل  اان ن 

نتست!(  فته شد: چه کس  ای رسو  

 اهلل؟!

الللذ  ال يللجمن جللاره » فر ااود:

اش از شرّ او )کس  که ه سایه« ب ائقه

]رواه در ا ااااااااان ن اشااااااااد(. 
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 [.)بخارای (ا  خاری

 فتااه  ا فااتح درحاف  ابن حجر 

-اضافه کرده إس اعت   : أح د واست

« بوایقهاند که ]صحابه[  فتند:  عنای »

 !)شرّ او( «ره»شفر ود: ؟ چتست

: « اسااتبایقة»، «بوایقو  فرد »

و ا ری ه ک کننااده  هون بدبخت  بود

 .باشد  

در این  ا رای شااگفت انگتااز 

ا ری که تو را بااه باااالترین ت تأ ل کن

ه ت برای از بتن بردن وزار، از طرف 
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 ..کند.ه سایه راهن ای    

کس  از زیاااد بااودن  ااوش در 

اش شکایت کرد، به او  فته شااد: دانه

ای نگهااداری کناا  چطااور ا اار  ربااه

 دواهد شد؟

ترسم  وشها از صدای  فت:   

هااا ی ه سااایه ربه بترسند و به دانه

فرار کننااد، ون چتاازی را باارای ونهااا 

دارب که برای دودب دوست دوست   
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 !دارب  

ا ی ونچااه ردر اینجا د صااه* 

که بتان داشتتم با ع ارات   ختصاار از 

- اا  س رقندیسخن نصر بن  ح د 

:  فتااه اساات رح ااه اهللووریم که وی 

نتک  به ه سایه در چهار ا ر   ت ا »

 :است

با او  ر آنچه نز  او اسلل  : اول

به آنچه نللز  و  :  وم . مدر   كند

 .داس  طمع نداشته باش

. آزار را از و   ور كنللد: س م
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 .«دآزار و  صبر نمايبر : چ،ارم

برادر  ساا  انم! ایاان بعضاا  از 

تااوان  ا وری است که توسط ونها  اا 

ات نتک  کن ، پس قساا ت  به ه سایه

از ون را باار روی چشاام دااود قاارار 

 ..دهتم.

شود: از کسان  باش که  فته   

 .کنداش نتک    ف ن  به ه سایه

-و از کسان  ن اش که  فته   



 یکی به همسایه ن //34

 

-اش بدی  اا شود: ف ن  به ه سایه

 .کند

*** 

 

اش به کسی که همسایهخطاب  

 ! ده را ارار می

برادر  س  انم! این ک  ات  است 

ی ون کس  که چشاا انش که به وست ه

باشد، پنااد داده از اد ن واال کور   

بااا اداا ن  ،شود و در نتتجه با ون  
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 !دکنش  خا فت   ستپَ

به کسان  که دشاام اهلل تعااا   و 

 ! زینندبرای دود بر    عنت او را 

دان  که  ویم: ویا   به ونان   

ار ه سایه ساا   غضاا  اهلل تعااا   زو

 ؟!شود  

داننااد کااه وزار ه سااایه ویا   

 ؟!شودس    عنت اهلل تعا     

دانند وزار ه سایه ساا   ویا   
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-عدب ق و  شدن اع ااا  صااا ح  اا 

 ؟! ردد

داننااد ویااا  اا ! و بزر ترین ونها

ساا   داداال شاادن بااه  ار ه سایهزو

 ؟!شودوتش  هنم   

 فته  حاف  ابن ر   رح ه اهلل

ی ا ااری حااراب »وزار ه سااایه: است

است و وزار دادن به ناحق بر هر کس  

حااراب اساات و اا  وزار دادن در حااق 

ه سایه دارای شاادیدترین حا اات ون 

 .باشد«  
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ات پس ای کس  که ه سااایه* 

 غضاا ر ااورد دهاا ... و را وزار  اا 

در ایاان  ای!قاارار  رفتااهد ارت پرور

 ا را تأ ل کن و حا ت  را تصور کاان 

 ..که از وزار دهند ان ه سایه باش .

-ز ه سایها   ردی نزد پتا  ر

احم  : »اش شکایت ن ود، و او فر ود

متاعك   ضعه على الطريق   من مللر 

)کاالیاات را بااردار و ون را «! به يلعنه



 یکی به همسایه ن //38

 

ر در راه بگذار کس  که از کنار ون ع و

کند( و ون را قاارار کند، او را  عنت   

داد و هر که از کنااار ون  ذشاات او را 

و ااد و  فاات:   عنت کرد، نزد پتا  ر

   قات  با هتچ انسان  نداشتم!

»إن لعنلل  اهلل  لل ق  و فر ااود:

) عنت اهلل باالتر از  عنت ونهااا  «لعنت،م

سپس به کس  که از او شکایت  (!است

)کاف  شااد( « كفي شده بود فر ود: »

أو نحوه. ]رواه  و یا  انند ون را فر ود

ف  االدب ا  فاارد   )بخارای (ا  خاری
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 [.125تصحتح اال  ان : 

ات را ای کساا  کااه ه سااایه* 

دهاا ! ایاان  ااا رای  دیگاار وزار   

اسااتت و ون شاادیدتر از حا اات او  

-باشد و ون پناادی باارای تااو  اا   

-پناادی ن اا شدیدتر از ون باشد... و 

 !یاب 

 فتااه اساات: بااه  بااوهریرها 

! فاا ن : یا رسو  اهلل فته شد پتا  ر
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دواند و روز را روزه زن ش  ن از   

دهااد  ترد و ]ع ل صا ح[ انجاب     

دهد و این در حا   اساات و صدقه   

. رسو  دهداش را وزار   که ه سایه

ال خير  ي،ا  ا من أ   »: فر ود اهلل

د او از )دتری در او و ود ندار «النار

(  فتند: ف ن زن اهل وتش  هنم است

دوانااد و بااا کشاا  ن از وا اا   اا 

-دهد و کساا  را وزار ن اا صدقه   

 للا مللن »فر ااود:  دهد، رسو  اهلل

 مللا ق لللك  للا ذنللب  عاقب  ذلك؟!
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)ویا او ه ان عاق ت « أ   الجن يدخ  

ی  ناااه  کااه را دارد؟! نظر تو درباره

جاب شوند انکسان  که دادل بهشت   

دهند، چتست؟( ]یعناا  او از اهاال   

بهشت است، ه ان طور که در حدیث 

]رواه دیگری به صراحت و ده است[. 

فاا  االدب ا  فاارد  )بخارای (ا  خاری

وأح د وغره ا  ا س ساا ة ا صااحتحة: 

190.] 
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ات را پس ای کس  که ه سااایه

پنااداری کااه دهاا ، ویااا  اا وزار  اا 

-  نصاح  وی تو را به  هنم وارد 

 ؟!ندک

پس از پرورد ااارت بتاارس ای 

دهاا ! ات را وزار   کس  که ه سایه

و بدان که فردای ]قتا ت[ در پتشااگاه 

... پس در حاضر دواه  شداهلل تعا   

 ؟!ون وقت چه دواه   فت

 ؟!کدا تن عذر را دواه  وورد

پنااداری از عااذاب او ویااا  اا 
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یاب ، ه انا عاق ت ون زن که نجات   

داد را ار  ااا هاااایش را وزه ساااایه

 ؟!دیدین

ا روز اد ص دودت را وسااتع 

کن!... و غف ت نداشته باش! پس چااه 

کساا  توانااای  عااذاب اهلل تعااا   را 

 ؟!دارد

ه ااان  !وای باار تااو !ای  حروب

 :طور که در او   فته شد
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نلللار  ونلللار 

 الجللار واحللد 

 

وإليللله قبللللا  

 هنلللزل القلللدر

 

ما ضر جارًا لا 

 أجللللللللاوره

 

أن ال يكلللل ن  

 ر لبابللله سلللت

 

أغضللا إذا مللا 

 جارها بللرزش

 

حتللى يلل ار   

 جارها الخللدر

 

اش را کس  که ه سااایه پس ای

داناا  ون یعناا  ! ویا  اا ده وزار   

 ؟!چه

اش را بدان که کس  که ه سااایه

ین اداا ن ردهد، دارای شاارّتوزار   

 :باشد  

 ارا  اخلل ق انسللان،ا  أول: 
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 !پس  اس 

ق ا لل  ا  از اخلل ب،للره  وم:

 .ندار انسان،ا  بزرگ  ضيل  و 

س م: اخ ق پس  را بلله جللا  

 !اخ ق واال انتخاع كر ه اس 

چ،ارم: سعا او ايللن اسلل  كلله 

خ  ش را بلله  سلل  خلل  ش  لل ك 

 !كند

ای کس  کااه  یشو  سر ردان 
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و باادان  ...!دهداش را وزار   ه سایه

ای  گاار که تو به چتزی دست نتافتااه

 !اع ا  بد... و اد ن پست

نیکی کردن به فضیلتهای 

  همسایه

-بدان ای کس  که توفتق یافتااه

اش نتک  کند، ت کس  که به ه سایهای

-  اا  غنت ااتکه برای او دتر  توسط

ی رستگار شده است... و برنااده باشد،

 !باشدالترین  ایزه   اب
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با ش ا هستم! ای کسان  کااه در 

-ها هستتد! این فضاات تط   فضت ت

بعضاا  باار توسااط ون های  است کااه 

عض  برتری دارندت  اننااد  رواریاادی ب

 !شودکه به   اس دودته   

نيكا كننده بلله  مسللايه بلله * 

رضللايتمند  اهلل هعللالا  سلل  يا تلله 

 ..اس .

نيكا كننده بلله  مسللايه بلله * 
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 اخ  شللدن بلله ب،شلل   سلل  يا تلله 

 ..اس .

نيكا كننده به  مسايه  ارا  * 

واال  اخ ق كسانا اسلل  كلله اخلل ق

 ...باشندضيل  ما ارند و از ا    

 نيكللا كننللده بلله  مسللايه* 

گزيللده اسلل  و اخلل ق نيكلل  را بر 

 ا  اخ قللا را كنللار گذاشللته رذال 

 ..اس .

نيكا به  مسللايه  ليلللا بللر * 

-صا قانه ب  ن ايمان به اهلل هعالا ما
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 ..باشد.

نيكا به  مسللايه  ليلللا بللر * 

كاملل  بلل  ن عقلل  و برهللر بلل  ن آن 

 .. ار .

 مسللايه نللز  نيكا كننده به * 

 ا و برا ران  وسلل   اشللتنا  مسايه

 ..اس .

نيكا كننده به  مسايه به يا  * 

نيكلل   ر زنللدگا و بعللد از مللرگ  
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 .. س  يا ته اس .

اهلل تعااا   بااه ا ر  و در ودر،* 

داااطر ایاان دصاا ت زی ایاات تااو را 

دوست داشته باشد! در زند   دنتایت 

ای: ع اال به دو سعادت دساات یافتااه

 ح اات ی ون نتتجااهکه  زی ا و سودی

 .باشد   خ وقات نس ت به تو 

ه چنتن در روز قتا ااتت دارای 

دساات : باشاا دو سعادت باازر   اا 

 هلل تعااا  ! ویااافتن بااه رضااایت ندی ا 

 !دادل شدنت به بهشت
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ای فرد عاقاال! تفکاار کاان! ویااا 

دواه  این ا ور را بااا چتاازی بااه   

 ؟!غتر از ون عوض کن 

نتااا و بدان که تعداد روزهااای د

ی ون از دست تو و ه ه.. باشد.کم   

پس فایااده رقاباات در .. دواهد رفت.

 ؟!!باشدها چه   رذی ت

ر در حااا  ایاان زیانکاااران ا اا 

کااه ونهااا را وارد ایاان  بنگریت ا ااری



 یکی به همسایه ن //52

 

چتاازی ت کنااد حل هاا ک شاادن  اا 

نتست  ز دوست داشتن دنتا و رقابت 

 !کاالی اندک ون در

ند  ها! پ ی فضت ت پس ای ط   کننده 

را ا روز بپذیر ق ل از ون که روزی بتاید کااه  

 ! دهد پند پذیرفتن به تو سود ن   

های ا روز سود ب اار، از فضت ت

ق ل از ون که روزی برسد کااه چتاازی 

رساااند،  گاار ونچااه از به تو سود ن  

 !ایق ل فرستاده

هوشتار کساا  ! سپس بعد از ون
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اداا ن .. است که از دیگران پند  ترد.

داری ترک نکاان، بااه ایاان نتک  را که 

بهانه که در دیگران اد ن بااد و ااود 

]و در اد ن نتکو نزد اهلل تعااا    دارد

اد ص داشته باااش و پاداشاات را از 

 ...اهلل  تعا  بخواه نه از  ردب[

سپس به اهلل تعا   ا تد دااواهتم 

داشتت تااا  ااا و شاا ا را بااه بهتاارین 

اد ن هدایت فر ایدت زیرا کساا  بااه 
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کنااد،  گاار  ن هدایت ن اا بهترین اد

و  ا و ش ا را از اد ن بد حفاا  . او..

کنااد، ن اید، زیرا کس  بدی را دفع ن  

 .. گر او.

شکر و ستایش برای اهلل تعااا   

ص وات و س  م باار پتااا  ر  .. واست.

 . ح د و بر و  و اصحابش و تابعتن

 

 * * * 
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