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التكافل اإلجتماعي ( حقوق الجار ).   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التكافل اإلجتماعي ( حقوق الجار ). - ٠٣٣٢الخطبة : 

٢٥-٠١-١٩٩١  

  الخطبة األولى:

الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ونسترشده ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنـا وسیئات أعمالنا ، من یھده هللا   

فال مضل لھ ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، إقراراً 

ً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً ص لى هللا علیھ وسلم رسول هللا سید بربوبیتھ ، وإرغامـا

الخلق والبشر ، ما اتصلت عین بنظر ، أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صّل وسلم وبارك على سیدنا محمد 

، وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ ، ومن وااله ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم ال علم لنا إال ما علمتنا ، 

ً وارزقنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمن ً ، وأِرنا الحق حقا ا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا 

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  التشریع اإلسالمي یضمن لإلنسان العیش الكریم من سبٍل مشروعة :

ً من أن تسعة أعشار أی   ھا األخوة المؤمنون ؛ مع الموضوع المتسلسل المتعلق بكسب المال انطالقا

ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم یقول:   المعاصي من كسب المال ، وانطالقاً من أن َرُسوُل �َّ

ِه فِیَما أَْفنَاهُ َوَعْن ِعْلِمِھ فِیَم فَعََل َوَعْن َماِلِھ ِمْن أَْیَن ((َال تَُزوُل قََدَما َعْبٍد یَْوَم اْلِقیَاَمِة َحتَّى یُْسأََل َعْن ُعُمرِ 

  اْكتََسبَھُ َوفِیَم أَْنفَقَھُ ، َوَعْن ِجْسِمِھ فِیَم أَْبَالهُ ))

  [ سنن الدارمي عن معاذ بن جبل]

    

أیھا األخوة األكارم ؛ لإلنسان حاجاٌت 

ضروریة البد من أن تغطى بالمال ، فإذا 

سبل كسب المال ، وضاق علم الرجل ، ضاقت 

وجھل أحكام الدین ربما زلّت قدمھ لكسب المال 

  الحرام .
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  اإلسالم أیھا األخوة ؛ دین هللا سبحانھ وتعالى ، أوحاه إلى النبي علیھ الصالة والسالم قال تعالى :  

ْسَالَم ِدیناً ﴾﴿ اْلیَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدینَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْیُكْم نِْعَمتِي وَ    َرِضیُت لَُكُم اْإلِ

  ] ٣[ سورة المائدة: 

  ففي التشریع اإلسالمي ما یضمن لھذا اإلنسان العیش الكریم من سبٍل صحیحٍة مشروعة .  

تحدثت في األسبوع الماضي ، وفي خطبة الجمعة السابقة عن التكافل االجتماعي ، وبینت لكم من خالل   

ً ، ولم ھذه الخطبة كیف أن التشریع  اإلسالمي الحكیم ألزم األقارب باإلنفاق على الفقراء منھم إلزاما

یأمرھم باإلنفاق أمراً ، بل ألزمھم إلزاماً ، بحیث أن ولي أمر المسلمین بإمكانھ أن یجبرھم على ذلك ، 

ائھ وبینت لكم أن الذي بإمكانھ أن یعمل وال یعمل یلزمھ ولي أمر المسلمین أن یعمل كي ینفق على أقرب

ً أن اإلنسان إذا امتنع عن العمل یبیع ولي أمر المسلمین بعض حاجاتھ لینفق  الفقراء ، وبینت لكم أیضا

  ھذا المال على أقربائھ الفقراء ، وفي ھذا أروع درجات التكافل االجتماعي .

  حقوق الجار :

عي ، حقوق الجار ؛ بنٌد أیھا األخوة المؤمنون ؛ والیوم موضوٌع آخر، ولكن تحت باب التكافل االجتما  

  من بنود التكافل االجتماعي ، فاإلسالم أیھا األخوة أمر الجار باإلحسان إلى جاره .

  فقال هللا عز وجل في محكم كتابھ :  

َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئاً َوبِاْلَواِلَدْیِن إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َوالْ  َمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي ﴿ َواْعبُُدوا �َّ

 ً َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئا اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِیِل َواْعبُُدوا �َّ َوبِاْلَواِلَدْیِن  اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن  إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

َ َال یُِحبُّ مَ  َ َال یُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً إِنَّ �َّ   ْن َكاَن ُمْختَاالً فَُخوراً﴾السَّبِیِل َوَما َملََكْت أَْیَمانُُكْم إِنَّ �َّ

  ] ٣٦[ سورة النساء: 

ذكر الجار بعد ذكر الوالدین ، واألقربین ، ھذه األولویات ، یتحدثون الیوم ففي نص القرآن الكریم جاء   

عن سلّم األولویات ، األم واألب في رأس القائمة ، األقرباء في الدرجة الثانیة ، الجار الذي ھو إلى 

  جانبك في الدرجة الثالثة .

القریب أن یغني قریبھ ، وأن یواسي  یا أیھا األخوة األكارم ؛ اإلسالم أمر القریب أن ینفع قریبھ ، أمر  

  قریبھ ، والجوار نوعٌ من أنواع القرب .

  إذا كان القریب یطلق على القرب النسبي ، فالجار قریٌب من حیث المكان .  
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  ما ورد في السنة المطھرة عن حق الجار :

  ماذا ورد في السنة المطھرة ؟  

َم یا أیھا األخوة األكارم ؛ روى اإلمام البخاري َعْن َعائَِشةَ َرِضي �َّ َعْنَھا َعِن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلَّ   

  قَاَل :

ثُھُ ))   (( َما َزاَل یُوِصینِي ِجْبِریُل بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَنَّھُ َسیَُوّرِ

  [متفق علیھ َعْن َعائَِشةَ]

    

احٌد منكم من دون استثناء لیس لھ جار ؟ ھل و

ً تكاتفوا، وتعاونوا ،  لو أن الجوار جمیعا

وتسامحوا ، وتعاطفوا ، وأحسن بعضھم إلى 

بعض ، لو أن المسلمین على مستوى الجوار 

رعى بعضھم بعضاً ، وواسى بعضھم بعضاً ، 

وأنفق بعضھم على بعض ، وتعاھد بعضھم 

  الحالة . بعضاً ، لكنا في حالٍة غیر ھذه

  

ھذه نصوٌص محكمةٌ من كتاب هللا ، وسنة رسولھ الصحیحة ، تأمرنا إن كنا مؤمنین أن نحسن إلى   

  الجیران .

ثُھُ ))   (( َما َزاَل یُوِصینِي ِجْبِریُل بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَنَّھُ َسیَُوّرِ

  [متفق علیھ َعْن َعائَِشةَ]

  ي : عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال :وروى البخاري أیضاً عن أبي شریح العدو  

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخرِ  ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیُْكِرْم َجاَرهُ َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ  فَْلیُْكِرْم َضْیفَھُ ((َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

ِ قَالَ  یَافَةُ ثََالثَةُ أَیَّاٍم فََما َكاَن َوَراَء َذِلَك فَُھَو َصَدقَةٌ  َجائَِزتَھُ قَاَل َوَما َجائَِزتُھُ یَا َرُسوَل �َّ یَْوٌم َولَْیلَةٌ َوالّضِ

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیَقُْل َخْیًرا أَْو ِلیَْصُمْت ))   َعلَْیِھ َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

  [متفق علیھ عن أبي شریح العدوي]

  ، ما دینھ ، ما انتماؤه ، أي جار .أي جار من دون أن تنظر من ھو   
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ً ، والجار المسلم لھ حقان : حق    ألن العلماء یقولون ، " الجار لھ حٌق على جاره، ولو كان مشركا

الجوار، وحق اإلسالم، والجار المسلم القریب لھ ثالثة حقوق : حق الجوار ، وحق اإلسالم ، وحق 

  القرابة" .

الى . كان لھ جاٌر من أھل ت مع اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا تعكلكم یعلم القصة الشھیرة التي جر  

، وكان سّكیراً ، مغنیاً ، یقلقھ طوال اللیالي ، بعد أن یشرب الخمر ، وتدور بھ ھذه الخمر ، یمسك الكتاب

  آلتھ ویغني ، ویقول : أضاعوني ، وأي فتى أضاعوا !

   ً عدیدة ، فسأل عنھ فإذا ھو في السجن ، فتوجھ إلى إال أن ھذا اإلمام العظیم افتقد ھذا الصوت أیاما

المحتسب وشفع لھ ، ویروي كاتب ھذه القصة أن ذنبھ لیس حداً من حدود هللا ، شفع لھ ، وأعاده إلى 

  البیت ، وزاره مھنئاً ، وقال لھ : یا فتى ھل أضعناك ؟

المعصیة لھ حق على جاره ، تقول أنت : أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ! ھذا القریب بھذا الشكل ، بھذه   

  فكیف بالجار المسلم ؟ فكیف بالجار المسلم القریب ؟

  ارتباط صحة العبادات بصحة المعامالت :

، صالةً ، وصیاماً، وحجاً ، وزكاةً یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ضیعنا من اإلسالم المعاملة ، ظننا اإلسالم   

، نسینا أن اإلسالم في أصلھ معامالت ، ال تصلح العبادات ونسینا أن اإلسالم في أصلھ مكارٌم لألخالق 

إال إذا صّحت المعامالت ، ال تستطیع أن تتصل با� عز وجل في الصالة إال إذا كنت محسناً ، وال أن 

تصوم رمضان صوماً صحیحاً مقبوالً إال إذا كنت محسناً ، ال یقبل هللا منك حج بیتھ العظیم إال إذا كنت 

ه العبادات الشعائریة ال قیمة لھا إن خلت من العبادات التعاملیة . والدلیل على ھذا أن هللا عز محسناً ، ھذ

  وجل یقول :

﴾ ُ ِ أَْكبَُر َو�َّ َالةَ تَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاء َواْلُمنَكِر َولَِذْكُر �َّ َالةَ إِنَّ الصَّ   ﴿ َوأَقِِم الصَّ

  ] ٤٥[ سورة العنكبوت: 

  صالة والسالم یقول :والنبي علیھ ال  

  ((من لم تنھھ صالتھ عن الفحشاء والمنكر ، لم یزدد من هللا إال بعداً ))

  [ الطبراني عن ابن عباس]

  و :  

  (( من لم یكن لھ ورٌع یصده عن معصیة هللا إذا خال لم یعبأ هللا بشيٍء من عملھ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس بن مالك ]

  أیھا األخوة األكارم ؛  
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ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیُْكِرْم َجاَرهُ ...)) ((َمنْ    َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

  [متفق علیھ عن أبي شریح العدوي]

  وفي روایٍة َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َعِن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل :  

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فََال یُْؤِذي َجاَرهُ ، َواْستَْوُصوا بِالنَِّساِء َخْیًرا فَِإنَُّھنَّ  ُخِلْقَن ِمْن ِضلَعٍ ، ((َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

لَعِ أَْعَالهُ ، فَِإْن َذَھْبَت تُِقیُمھُ َكَسْرتَھُ ، َوإِْن تََرْكتَھُ لَ  ْم یََزْل أَْعَوَج ، فَاْستَْوُصوا َوإِنَّ أَْعَوَج َشْيٍء فِي الّضِ

  بِالنَِّساِء َخْیًرا ))

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

وروى الحاكم عن عائشة رضي هللا عنھا أن النبي علیھ الصالة والسالم یقول : قد تكرم الجار بكلمة   

اع األذى بھ ، طیبة ، بوجھ طلق ، بسالٍم حار ، وقد ینتھي األمر ، وقد ال تؤذي جارك، تمتنع عن إیق

ولكن النبي علیھ الصالة والسالم في أحادیث أخرى یُحّمل الجار عبئاً مالیاً على جاره یقول علیھ الصالة 

  والسالم :

  (( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبھ وھو یعلم بھ ))

  [البزار والطبراني عن أنس]

المواساة ، وذاك اإلحسان ، نوعاً من أرقى أنواع التكافل لو تفقد كل منّا جاره ، لكان ھذا التفقد ، وھذه   

االجتماعي ، اإلسالم كفّل األقرباء بعضھم ببعض ، وكفل الجیران بعضھم ببعض ، فإما أن یكون قریبك 

  نسباً ، وإما أن یكون قریبك مكاناً .

  الحث على تمتین العالقة بین الجیران و حّل عقدھم :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:وروى اإلمام مسلم في صح   ِ َصلَّى �َّ   یحھ َعْن أَبِي َذّرٍ قَاَل : قَاَل َرُسوُل �َّ

  (( یَا أَبَا َذّرٍ إَِذا َطبَْخَت َمَرقَةً فَأَْكثِْر َماَءَھا َوتَعَاَھْد ِجیَرانََك ))

  [مسلم عن أَبِي ذَّرٍ ]

العلماء قالوا : لیس في ھذا الحدیث ما یشیر إلى أن ھؤالء الجیران فقراء ، قد یكونوا أغنیاء ، لكن ھذا   

التواصل ، وھذا التھادي ، وھذا العطاء مما یمتّن العالقة بین الجیران ، ربما الجار المسلم الصادق إذا 

ً إلى جیرانھ ، أعانھم ، أعطاھم ، أھداھم ، أكرمھم ،  حّل بعض مشكالتھم ، تكفّل ببعض كان محسنا

حاجاتھم ، حّل عسیر عقدھم ، لعل ھذا الجار المسلم بأخالقھ الرفیعة ، وبإحسانھ الجزیل یجذب كل 

جیرانھ إلى االستقامة على أمر هللا ، وإلى طاعة هللا ، وإلى التوبة النصوح ، ومن أدراك أن الدعوة إلى 

 إذا فتحت القلوب باإلحسان ، قبل أن تفتح اآلذان بالكالم ، ما قیمة هللا ال تُفلح ، وال تنفع ، وال تجدي إال
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الكالم إن لم تكن محسناً ؟ ما قیمة الكالم إن لم تكن مثالً أعلى ؟ ما قیمة الكالم إن لم تكن قدوةً ؟ ما قیمة 

  الكالم إن لم تكن أسوةً؟

    

ھل تدري أیھا األخ الكریم إذا كنت تسكن في 

، ولك جوار ، ورأوا من بناء ، أو في بیت 

عفّتك ، ومن استقامتك ، ومن ترفعك عن 

سفاسف الحیاة ، ومن خدمتك لھم ، ومن 

إحسانك، ھل تدري أن ھؤالء الجیران في یوٍم 

من األیام قریٍب ، أو بعید ، ربما مشوا معك 

  إلى طاعة هللا عز وجل ، وھذه أصل الدعوة .

 أنسیتم أن سیدنا الصّدیق صاحب رسول هللا  

األول الذي ما طلعت شمٌس على رجٍل أفضل منھ ، ھذا الصحابي الجلیل كان یحلب شیاه جیرانھ ، 

  خدمةً لھم ، أنسیتم ذلك ؟

أنسیتم أن ھؤالء الجیران حینما تولى الخالفة أصابھم الحزن ، ألن ھذه الخدمة التي كان یؤّدیھا لھم لم   

حة الیوم األول لتولّیھ الخالفة ، ُطرق باب ھؤالء یؤدھا بعد الیوم ، صار خلیفة المسلمین ، ففي صبی

الجیران ، فقالت األم البنتھا : یا بنیتي افتحي الباب ، ففتحت البنت الباب ، قالت : من الطارق یا بنیتي ؟ 

  قالت البنت : جاء حالب الشاة ، لیحلب لنا الشیاه ، وھو سیدنا الصدیق ، ھكذا عامل جیرانھ .

ي الشعائر ، وھناك التقاطع ، والتدابر ، والتباغض ، والتحاسد، وحب الذات ، اإلسالم لیس أن تؤد  

  وإنكار حاجة المسلمین ، لیس ھذا ھو اإلسالم .

  یا أیھا األخوة األكارم ؛  

  (( یَا أَبَا َذّرٍ إَِذا َطبَْخَت َمَرقَةً فَأَْكثِْر َماَءَھا َوتَعَاَھْد ِجیَرانََك ))

  [مسلم عن أَبِي ذَّرٍ ]

نا لیس القصد من الحدیث إطعام الجائع ، ولكن القصد التواصل ، والتعاطف ، والتراحم ، والتحابب ، ھ  

  وأن یكون ھذا البناء یداً واحدةً ، قلباً واحداً ، جسداً واحداً ، كتلةً واحدة.

، إذا في روایٍة أخرى یقول ھذا الصحابي الجلیل سیدنا أبو ذّر : إن خلیلي أوصاني ، أي رسول هللا   

طبخت مرقاً فأكثر ماءه ، ثم انظر أھل بیٍت من جیرانك ، فأصبھم منھا بمعروف . فسر اإلمام النووّي 
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ھذا الحدیث ، وقد ورد في صحیح مسلم ، ولإلمام النووي كتاب في شرح صحیح مسلم ، فسر قول 

  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : فأصبھم منھا بمعروف ، أي أعطھم منھا شیئاً .

  حدود الجوار :

یا أیھا األخوة األكارم ؛ إذا تأكدت الحقوق بأسباٍب فمن أعظم أسباب إكرام الجار ھو قرب الدار ، ھذا   

الجار الذي یطلع علیك ، یرى مدخلك ، ومخرجك ، یرى عورتك ، یرى مشكلتك ، یرى ضیقك ، ھو 

، جیراناً كثیرین بینھم من التواصل أولى الناس أن یرعاك ، ھو أولى الناس أن یتفقدك ، وأنا أعرف وهللا

والتراحم ، والتعاطف ، والمودة ، واإلخاء ، والبذل ، والمؤاثرة ، والمحبة ما یفوق ما بین األقارب 

  بكثیر .

یا أیھا األخوة األكارم ؛ كما قلت لكم : إن الجار المسلم القریب لھ علیك ثالثة حقوق ، حق الجوار ،   

  ابة .حق اإلسالم ، حق القر

اآلن قد یسأل سائل : ما حّد الجوار ؟ من ھم جیراني ؟ أنا أسكن في ھذا البناء، من ھم جیراني ؟ ھم   

، ي ، من ھم خلفي ، من ھم عن یمینيسكان ھذا البناء فقط أم من ھم جنبي ، من ھم حولي ، من ھم أمام

  من ھم عن شمالي ، من ھم فوقي ، من ھم تحتي ؟ ست جھات .

  لعلماء اقتباساً من حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :قال بعض ا  

  ((إن حّد الجار أربعون داراً))

  من كل جانب ، أربعون یمیناً ، وأربعون شماالً ، وأربعون أماماً ، وأربعون خلفاً .  

   ً ،  وكما قال بعض العلماء تدور األحكام الشرعیة مع دورة األعراف والزمان ، فإذا كان البناء عالیا

یضاف إلى ھذا الحدیث قیاساً على ما قالھ النبي علیھ الصالة والسالم من كان فوقك ، وإذا غصنا تحت 

األرض طوابق كثیرة ، وإلى من ھم تحتك ، إذاً جیرانك كما قال بعض العلماء : أربعون داراً ، یمیناً ، 

  وشماالً ، وأماماً ، وخلفاً ، وفوقك ، وتحتك .

  وار من سمع نداء المؤذن ، إذا أذن المؤذن آخر من یسمعھ فھو جارك .بعضھم قال حدود الج  

. الصالة تسمع من مسافة ال بأس بھاوقال بعضھم : حدود الجوار من سمع إقامة الصالة ، وكانت إقامة   

  وقال بعضھم : من ساكن رجالً في محلٍة فھو جاره .

، لكل قریة ، لكل محلٍّة ، ُعرٌف یقول : فالن  وقال بعضھم : حدود الجوار ترجع إلى العُرف لكل بلدةٍ   

جارك . لكن أبا یعلى رضي هللا عنھ روى عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ أن النبي علیھ الصالة والسالم 

  قال :
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(( حق الجار أربعون داراً ھكذا ، أشار بیده الشریفة ، وھكذا ، وھكذا ، وھكذا ، ثم قال : یمیناً ، 

  وخلفاً )) وشماالً ، وقداماً ،

  [رواه أبو یعلى عن شیخھ محمد بن جامع العطار وھو ضعیف. وحدیث كعب بن مالك في باب أذى الجار]

  وقیاساً على ھذا الحدیث قلت لكم : وأعلى ، وأسفل .  

  وروى الطبراني عن كعب بن مالك قال :  

(( أتى إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم رجٌل فقال یا رسول هللا : إني نزلت في محلة كذا ، وإن لي جاراً 

من أشدھم عداوةً، وإیذاء ، ماذا فعل النبي علیھ الصالة والسالم ؟ بعث النبي علیھ الصالة والسالم أبا 

ل هللا الداخلین فیھ : أال إن بكٍر، وعمر، وعلیاً، یأتون المسجد ، ویقولون على بابھ ألصحاب رسو

  أربعین داراً جاراً ، وال یدخل الجنة من خاف جاره بوائقھ ))

  [الطبراني عن كعب بن مالك]

  انتبھوا. كالٌم خطیر! إذا كنتم تصدقون أن كالم النبي علیھ الصالة والسالم ال ینطق بھ عن الھوى :  

  ((لیس من المؤمنین من لم یأمن جاره بوائقھ))

  م الكبیر عن ابن مسعود][المعج

من لم یأمن جاره شّره . ما إن تفعل شیئاً حتى یشتكي جارك علیك ، وحتى یأتیك البالء األعظم ، أھذا   

  ھو اإلسالم ؟ أھذه أخوة اإلیمان ؟ أھذه أخوة المؤمنین ؟

  حدود مسؤولیة الجار تجاه جاره :

  ھذا الموضوع . یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ موضوعٌ البد منھ، من فروع  

ما حدود مسؤولیة الجار تجاه جاره ؟ حدیٌث ورد من طرٍق كثیرة ، لكن ھذه الطرق الكثیرة یقّوي   

  بعضھا بعضاً .

  :یھ الصالة والسالم أصحابھ الكرامالحدیث المعروف ، والذي تسمعونھ مني كثیراً ، حینما سأل النبي عل  

، وإن استنصرك نصرتھ ، وإن استقرضك أقرضتھ ، ((أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنتھ 

وإن افتقر عدت علیھ ، وإن مرض عدتھ ، وإن مات تبعت جنازتھ ، وإن أصابھ خیر ھنأتھ ، وإن 

أصابتھ مصیبة عزیتھ ، وال تستعل علیھ بالبناء فتحجب عنھ الریح إال بإذنھ ، وإذا اشتریت فاكھة فأھد 

 یخرج بھا ولدك لیغیظ بھا ولده ، وال تؤذه بقتار قدرك إال أن لھ ، فإن لم تفعل فأدخلھا سراً ، وال

تغرف لھ منھا . ثم قال : أتدرون ما حق الجار ؟ والذي نفسي بیده ال یبلغ حق الجار إال من رحمھ 

  هللا))

  [أخرجھ الخرائطي في مكارم األخالق وابن عدي في الكامل عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده]
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  ھذه حقوق الجار ملخصةً في ھذا الحدیث الشریف .  

  قطع اللسان باإلحسان :

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ أعرف رجالً لھ جاٌر كان شدید األذى لھ ، قال لي : قرأت مرةً قول النبي   

سان علیھ الصالة والسالم حینما قال ألصحابھ : من یقطع لسان فالن ؟ فأصحابھ النبھاء فھموا أن قطع الل

یكون باإلحسان ال بقطع اللسان . قطع اللسان باإلحسان . قال : فأھدیتھ ھدیةً ، فإذا ھو من أحسن 

  الجیران . أحیاناً كما قال علیھ الصالة والسالم :

  ((الھدیة تذھب وحر الصدر ..))

  [أخرجھ أحمد والترمذي عن أبي ھریرة ]

    

  

  

إذا كان ھناك كالم ، أحقاد ، استفزاز بین الجیران ، وآذاك جارك ، توسلت إلى إیقاف حملتھ علیك ، إلى 

  قطع لسانھ باإلحسان إلیھ ، ھذا من قبیل الحكمة التي أمرنا بھا النبي علیھ الصالة والسالم .

  انطالق اإلسالم من التكافل االجتماعي :

  یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ النبي علیھ الصالة والسالم فیما رواه عنھ عبد هللا بن الزبیر یقول :  

  ((لیس المؤمن الذي یشبع وجاره جائع))

ً كامالً    إذا  وقد فسر العلماء ھذا الحدیث : أن كمال اإلیمان یتناقض مع ھذه الحالة ، لن تكون مؤمنا

  شبعت ، وجارك جائع ، لذلك اإلسالم ینطلق من التكافل االجتماعي .

  التكافل االجتماعي فیما بین األقارب موضوع الخطبة السابقة .  
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والتكافل االجتماعي فیما بین الجیران ، وإن شاء هللا تعالى نبقى في موضوع التكافل االجتماعي   

ع من عند هللا ، وأنھ تشریٌع كامٌل ، وتام ، وأن اإلنسان متى لخطبتین قادمتین كي تعرفوا أن ھذا التشری

یلجأ ألن یأكل ماالً حراماً ؟ متى یلجأ ألن یستقرض ماالً بفائدة عن طریق العالقة الربویة ؟ متى یلجأ 

لیكسب ماالً ال حق لھ بھ ؟ حینما یجھل أن في اإلسالم سبالً لمعاونة المحتاج ، وإكرام الفقیر ، ورفع 

  الضعیف .شأن 

  ضرورة محافظة اإلنسان على مال أخیھ :

  یا أیھا األخوة األكارم ؛ یقول هللا سبحانھ وتعالى :  

  ﴿ َوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلبَاِطِل ﴾

  ]١٨٨[ سورة البقرة : 

    

ھذه اآلیة من عظیم النظم أن هللا عز وجل 

سّمى مال أخیك المؤمن ، سّماه مالك ، 

واإلنسان مالھ بشكٍل عفوّي ، وفطري ، یحافظ 

علیھ ، فإذا سمى هللا مال أخیك المؤمن ، سماه 

مالك أنت ، فأنت مأموٌر من قِبل المولى جّل 

وعال أن تحافظ على ھذا المال ، فألن تمتنع 

  بالباطل من باب أولى .عن أن تأكلھ 

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ أعود وأقول : إن 

تسعة أعشار المعاصي من كسب المال. نقطتا ضعٍف في اإلنسان : المال ، والنساء ، فإذا كنت محّصناً 

من جھة النساء ، وكنت محصناً من جھة المال ھانت علیك كل األمور ، ورأیت الطریق إلى هللا سالكة ، 

على هللا ، وذقت حالوة اإلیمان ، ووفقك هللا عز وجل إلى ما تحب وترضى ، وكفاك بحاللھ عن وأقبلت 

  حرامھ ، وبطاعتھ عن معصیتھ .

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وِزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أّن ملك الموت قد   

َِّخذ حذرنا ، الكیّس من دان نفسھ ، وعمل لما بعد الموت ،  تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخّطى غیرنا إلینا فْلنَت

  والعاجز من أتْبَع نفسھ ھواھا ، وتمنّى على هللا األماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  
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  الخطبة الثانیة :

أشھد أن ال إلھ إال هللا ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،   

  م صّلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .اللھ

  تقوى هللا أفضل العّدة و أقوى المكیدة :

  أیھا األخوة الكرام ، قال النبي علیھ الصالة والسالم :  

ِ َوالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة َوإِْن َعْبًدا َحبَِشی�ا َوَستََرْوَن ِمْن بَْعدِ  ي اْختَِالفًا َشِدیًدا فَعَلَْیُكْم بُِسنَّتِي ((َعلَْیُكْم بِتَْقَوى �َّ

اِشِدیَن اْلَمْھِدیِّیَن َعضُّوا َعلَْیَھا بِالنََّواِجِذ َوإِیَّاُكْم َواْألُُموَر اْلُمْحَدثَاتِ  ِإنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة  فَ َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء الرَّ

  ))َضَاللَةٌ 

  [أبو داود والترمذي عن العرباض بن ساریة ]

    

صى سیدنا سیدنا عمُر رضي هللا عنھ سعَد أو

ً حینما  بن أبي وقاص رضي هللا عنھ أیضا

أرسلھ لیحارب الفرس قائالً : " أما بعد فإني 

آمرك ومن معك من األجناد بتقوى هللا عز 

  وجل ، فإن تقوى هللا أفضل العّدة على العدو".

إنك إن اتقیت هللا عز وجل كان هللا معك ،   

وإذا كان هللا معك فمن علیك ؟ وإذا كان هللا 

  علیك فمن معك ؟ لیس معك أحد .

أوصیك بتقوى هللا ، آمرك ومن معك من األجناد بتقوى هللا عز وجل فإن تقوى هللا أفضل العدة على   

  العدو، وأقوى المكیدة في الحرب .

قد یلقي في قلبھ الرعب ، وقد یلقي هللا في قلبھ القلق ، وقد یضطرب ، إذا كان هللا ألن عدوك بید هللا ،   

  معك نصرك على عدوك .

وأقوى المكیدة في الحرب ، وآمرك ومن معك من األجناد أن تكونوا أشّد احتراساً من المعاصي ، فإنھا   

یتم في المعصیة كان لھم الفضل أضّر علیكم من عدوكم ، وإنما تنصرون بمعصیة عدوكم � ، فإذا استو

  علیكم بالقوة .

ھذه الوصیة تكتب بماء الذھب ، وصیةٌ أساسھا التوحید ، وصیة أساسھا معرفة سنن هللا في خلقھ ،   

وصیة أساسھا معرفة عمیقة للقوانین التي تفعل فعلھا في الحیاة ، ھذا ھو العلم ، أن تعرف سّر التصرف 
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هللا ، ومتى ال ینصرك ، أن تعرف كیف یكون هللا معك ، ومتى ال اإللھي ، أن تعرف متى ینصرك 

  یكون معك .

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ُسقت ھذا الكالم إذا طِمح أحدكم إن في عملھ ، وإن في بیتھ ، أن یكون هللا   

  معھ موفقاً ، وحافظاً ، ومؤیداً ، وناصراً .

  ثمن معیة هللا عز وجل :

  : األول : قال هللا : معیة هللا لھا ثمنان  

ْرتُُموُھمْ  َكاةَ َوآَمْنتُْم بُِرُسِلي َوَعزَّ َالةَ َوآتَْیتُْم الزَّ ُ إِنِّي َمعَُكْم لَئِْن أَقَْمتُْم الصَّ َ قَْرًضا ﴿ َوقَاَل �َّ  َوأَْقَرْضتُْم �َّ

  َحَسنًا ﴾

  ] ١٢[ سورة المائدة: 

    

الثاني : أن تأخذ باألسباب ، وأن تعتمد على 

، فلو أخذت باألسباب واعتمدت علیھا ال هللا

یكون هللا معك ، وإن لم تأخذ بھا ، واعتمدت 

على هللا عز وجل خالفت السنة ، ال یكون هللا 

ووظیفتك ، ا في تجارتك ، معك ، ھذ

، وأھلك ، وتربیة أوالدك ، وفي كل ودراستك

  مجاالت الحیاة .

  

علمي ، إنسان ساذج ، إنسان ھوائي ، إنسان تواكلي ، لئال تتھم  خذ باألسباب لئالّ تُتّھم بأنك إنسان غیر  

من خصومك بھذه التُّھم الخطیرة خذ باألسباب ، وال تجعل أھل الدنیا أذكى منك في األخذ باألسباب ، 

لكنك تفضلھم حین تأخذ باألسباب ، وتتوكل على رب األرباب، عندئٍذ تستحق أن یكون هللا معك ، عندئذ 

  نصرك ، وتطلب منھ فیجیبك ، وتخرق لك بعض العادات ، ویلغي ما یفوقك بھ خصمك .تستنصره فی

یا أیھا األخوة المؤمنون ؛ ھذه الحقائق قوانین ، وعالقاٌت ثابتة ، من سنن هللا عز وجل ، خذ بھا في كل   

جو هللا أن شؤون حیاتك ، ال تھمل تربیة أوالدك ، وترجو هللا أن یوفقھم ، ال تھمل توجیھ أھلك ، وتر

یھدیھم . خذ باألسباب ، ال تھمل تجارتك ، وترجو هللا أن یروج بضاعتك ، ال تھمل صناعتك ، وترجو 

هللا أن یربحك . خذ باألسباب ، أتقن عملك ، اھتم بكل شيء ، وبعدھا اسجد ، وابك ، ومّرغ جبھتك 
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ي ، الذي علّي فعلتھ ، بقي أن باألرض ، وقل : یا رب وفقني ، فعلت ما علّي ، بقي أن تُنِجز وعدك ل

  تنجز وعدك لي یا رب .

لماذا وقف النبي علیھ الصالة والسالم یدعو ربھ حتى وقع الرداء من على كتفھ، حتى قال سیدنا   

الّصّدیق : یا رسول هللا بعد مناشدتك ربك إن هللا سینصرك . النبي یدعو ربھ خاف أن یكون قد قّصر في 

  األخذ باألسباب .

  تقي المسلمون ، لن یتفوقوا إال إذا أخذوا باألسباب و توكلوا على رب األرباب.لن یر  

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولَنا فیمن تولَیت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا   

، ، أكرمنا وال تھناواصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي وال یقضى علیك ، اللھم أعطنا وال تحرمنا 

آثرنا وال تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ، 

ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، 

ث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوار

عادانا ، وال تجعل الدنیا أكبر ھمنا، وال مبلغ علمنا ، وال تسلط علینا من ال یخافك وال یرحمنا ، موالنا 

رب العالمین ، اللھم اكفنا بحاللك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم 

ً  استر عوراتنا، وآمن ً وسائر بالد روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد آمنا ً رخیا سخیا

، اللھم اسقنا الغیث وال تجعلنا من القانطین ، وال تھلكنا بالسنین ، وال تعاملنا بفعل المسیئین یا المسلمین

لمسلمین ، وخذ رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعِل كلمة الحق والدین ، وانصر اإلسالم وأعز ا

  بید والتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وباإلجابة جدیر .

    

 


