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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، حقوق الجار 14سلسلة األخالق -  0411الخطبة : 

1992 -10-09  

  الخطبة األولى:

الحمد � ثّم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنّا ِلنَْھتَِدَي لوال أن ھدانا هللا ، وما توفیقي وال  

اعتصامي وال توّكلي إال على هللا ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، إقراًرا لُربوبیَّتھ ، 

م رسول هللا ، سیّد الخلق وإرغاًما لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أّن سیّدنا محّمًدا صلى هللا علیھ وسلّ 

صّل وسلّم وبارك على سیّدنا محّمد ، وعلى  ، ما اتََّصلَت عین بنظر ، أو سمعت أذٌن بَِخبر ، اللَّھمّ والبشر

آلھ وأصحابھ ، وعلى ذریّتھ ومن وااله ومن تبعھ إلى یوم الّدین ، اللَّھّم اْرحمنا فإنّك بنا راِحم ، وال 

تعذّبنا فإنّك علینا قادر ، واْلطُف بنا فیما جَرْت بھ المقادیر ، إنَّك على كّل شيٍء قدیر ، اللّھّم علّمنا ما 

ا وانفعنا بما علّمتنا وزْدنا علًما ، وأرنا الحّق حق�ا وارزقنا اتّباعھ ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا ینفعن

ن یستمعون القول فیتّبعون أْحسنھ ، وأْدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .   اجتنابھ ، واجعلنا ممَّ

  إكرام الجار :

ْلِسل حول الرحمة التي ھي من لوازم المؤمن ، أیھا األخوة المؤمنون ؛ الزلنا في الموضوع الُمتَس 

  وكیف أّن ھذه الرحمة تْبدو على شكل بّر الوالدین وإكرام الیتیم .

   

والیوم نتحّدث عن إكرام الجار ، الشيء الذي 

یُلفُت النّظر في األحادیث الشریفة أّن النبي 

علیھ الصالة والسالم ربَط اإلیمان كلّھُ بإكرام 

عن الذي ال یأمُن جارهُ بوائقھ الجار ، بل نفى 

؟ كم ھي عالقة ھذا الخلق باإلیمان اإلیمان ، إذًا

عالقةٌ وشیجة ، بل ھي عالقة ترابطیّة، فلو 

  أُلِغیَت ألُلغَي اإلیمان .
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أیھا األخوة األكارم ؛ قد یسأُل أحدكم ھذا السؤال : الناس یُسیؤون إلى جیرانھم إساءةً بالغة ، وھذا شأُن  

  یوم ، فما َجْدوى الحدیث في ھذا الموضوع ؟!الناس ال

ُر الواقع ، ولكن نرید أن نْنھَض بھ ، ال نتحّدث   الجواب أیھا األخوة ؛ نحن في ُخطب الجمعة ال نَُصّوِ

عّما ھو كائن ، بل عّما یجُب أن یكون ، ال نتحّدث عن سقطات الناس ، وعن غفلتھم ، وعن تقصیرھم ، 

عن الّشرع الحنیف الذي جاء بھ النبي الكریم ، وعن الُمثل العلیا الواقعیّة  وعن انحرافھم ، بل نتحّدث

ةُ الخطیب ال أن یُصّور الواقع ، ھذه مھّمة كتّاب القّصة ، مھّمة  التي تمثّلھا الصحابة الكرام ، فَُمِھمَّ

الناس ، حینما الخطیب أن ینھَض بھذا الواقع المّر ، أن ینھَض بھذا الواقع المؤِلم ، حینما یتدابُر 

 .ِزَعْت َھْیبتُھم من قلب أعدائھمیتخاصمون ، حینما یتشاحنون ، حینما یُسيُء بعضھم إلى بعٍض ، عندئٍذ نُ 

   

  حقوق الجار :

أیھا األخوة المؤمنون ؛ للجار على الجار في الِقیَم اإلسالمیّة ، وفي اآلداب الشرعیّة حقوٌق تُشبِھُ حقوق  

ي یلفُت النظر ، من ھذه الحقوق المواصلة بالزیارة ، قد یُْسأُل جاٌر من الذي األرحام ، وھو الشيء الذ

من ھو فوقھ ، المواصلة  فوقك ؟ فیقول : ال أدري ! في بناٍء واحد ، ومن عشر سنوات ال یدري

 ، والتھادي ، أن یُْھِدَي كلٌّ منھم اآلخر ھدیّة تعبیًرا عن الموّدة ، والعیادة حین المرض ،بالزیارة

  والمواساة حین المصیبة ، والمعونة حین الحاجة ، وكّف األذى.

   

أیھا األخوة األكارم ؛ أتمنَّى أن یتّضح لكم ماذا 

یفّسر العلماء كلمة : وعاشروھّن بالمعروف ، 

مع الفارق طبعًا ، لْیَست المعاشرة بالمعروف 

أْن تْمتَنَِع أن إیقاع األذى ، بل المعاشرة 

َل األذى ، وفْرٌق كبیر بین بالمعروف أن تْحتَمِ 

أن تمتَنَِع عن إیقاع األذى ، وبین أن تْحتَِمل 

األذى ، كّف األذى ، اْحتِمال األذى ، المناصرة 

بالحق ، النّْصح للجار ، تَْھنِئَة الجار ، تَْعِزیَة 

ْفعة ، وحّق الجار ، مشاركة الجار في المسرات واألفراح ، ُمواساتھُ في المصائب واألحزان ، حّق الشُّ 

الّشفعة عدَّه بعض العلماء حق�ا ُملِزًما ، أْي إذا كنَت تْسكن في بیٍت ، في طابٍق واحد ، ولك جاٌر أراد أن 

یبیَع بیتھُ یجب أن یسألك قبل كّل شيٍء ، فھو ُملزٌم أن یبیعھُ لك بالّسعر الرائج فإذا باعھُ ِلغَیرك یمكن أن 
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ھ بِفَْسخ البیع وبْیِعِھ لك، ھذا ھو حّق الّشفعة ، في بعض المذاھب حّق تُقیم علیھ دْعوى ، والقاضي یُلزمُ 

، نة ، وكّف األذى ، واحتمال األذىُمْلزم ، لذا المواصلة بالزیارة ، والتھادي والعیادة ، والمواساة والمعو

اساة في المصائب والمناصرة بالحّق ، والتّْھنِئة ، والتّعِزیَة ، والمشاركة في المسرات واألفراح ، والمو

  واألحزان ، وحّق الّشفعة .

  في القرآن الكریم آیةٌ دقیقة ، یقول هللا جّل جاللھ : 

َ َوَال تُْشِرُكوا بِِھ َشْیئاً َوبِاْلَواِلَدْیِن إِْحَساناً َوبِِذي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساكِ  یِن َواْلَجاِر ِذي ﴿َواْعبُُدوا �َّ

َ َال یُِحبُّ َمْن َكانَ اْلقُْربَى َوالْ  اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِیِل َوَما َملََكْت أَْیَمانُكُْم إِنَّ �َّ ُمْختَاالً  َجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

  فَُخوراً﴾

  ]36[ سورة النساء : 

الجنب  َمْوطن الشاھد ؛ والجار ذي القربى ، وقد انقسَم المفّسرون في تفسیر والجار ذي القربى والجار 

إلى فریقین ؛ الفریق األّول فَِھَم الجار ذا القربى ھو الجار األقرب ، والقریب المالصق ، اآلن األبنیَة 

الحدیثة في مستوى واحد ، أنت في شقّة ، وھو في شقّة ، ھذا ھو الجار األقرب ، والجار ذي القربى ، 

  وھناك حدیث سیَِرُد بعد قلیل:وأما الجار الجنب فھو الذي جانبََك ، أْي اْبتَعََد عنك ، 

  ((إن أربعین داًرا شرقًا كلّھم جیرانك . . . ))

وقد نضیُف وأربعین فوقًا ، وھذا في األْبنِیَة الشاھقة ، وفي بعض البلدان : وأربعین تحتًا ، سّت جھات  

یب نسبًا ، والجار كلّھم جوار ، االتِّجاه اآلخر في معنى الجار ذي القربى ، والجار الُجنُب ، الجار القر

الُجنب ؛ الجار غیر القریب نسبًا ، جاٌر وجار أقرب ھو المعنى األّول ، المعنى الثاني جاٌر قریٌب نسبًا ، 

وجاٌر ال یمّد لك بِنَسٍب ، على كّلٍ هللا جّل جاللھ ، والنبي علیھ الصالة والسالم أوصى بالجار ُعموًما ، 

یَزتَین، فإذا كان لكل جاٍر حّق علیك ، فللجار المسلم حقّان ؛ حّق وخّص الجار المسلم والجار القریب بِم

    الِجوار وحّق اإلسالم ، وللجار المسلم القریب ثالثة ُحقوق ؛ حّق الجار ، وحق اإلسالم ، وحّق القرابة .

  اإلسالم معاملة و أخالق و قِیَم و ُمثُل :

ة ، روى البخاري ومسلم َعْن َعْمَرةَ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي أیھا األخوة األكارم ؛ إلى السنّة النبویّة المطّھر 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل: ُ َعْنَھا َعْن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ َّ�  

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

  [ متفق علیھ عن عائشة]
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اإلرث ھي عالقات القرابة فقط ، عالقات  

مازال جبریل یوصیني بالجار حتى َظنَْنُت أنّھ 

ثھ ، أغلُب الّظن أّن القریب تراه في  سیُورُّ

األسبوع مّرة ، وھناك قریب تراه في الّشھر 

مّرة ، ومعظم األقارب تراھم في العام مّرة ؛ 

في العید فقط ، لكّن الجار تراه كّل یوٍم عشر 

ن مّرة ، فالجار دائًما أنت وإیّاه مّرات، خمسی

في مكان واحد ، لذلك لّما جاء عمَر بن 

الخطاب رجٌل ، وسألھُ : ھل یعرفُك أحد ؟ قال : نعم ، فالن یعرفني ، فقال : ائتني بھ ، فلما جاء بھ ، 

قال : ال ، قال قال لھ : ھل تعرفھُ ؟ فقال : نعم ، قال : ھل جاوْرتَھُ ؟ قال : ال ، قال : ھل سافرَت معھ ؟ 

ینار ؟ قال : ال ، فقال عمر : أنت ال تعرفھُ ، لذلك من الذي یعرفُك حّق  : ھل حاكْكتَھُ بالّدْرھم والّدِ

  المعرفة ؟ جاُرك ، ألنّھُ مّطِلٌع علیك ، في َمْدخلك ، ومخرجك ، وفي شأنك كلّھ ، لذلك :

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

  [ متفق علیھ عن عائشة]

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل :    َعْن أَبِي شَُرْیحٍ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى �َّ

ِ َال یُْؤمِ  ِ َال یُْؤِمُن ، َو�َّ ِ َال یُْؤِمُن ، َو�َّ ِ ؟ قَاَل الَِّذي َال یَأَْمُن َجاُرهُ ((َو�َّ ُن ، قِیَل : َوَمْن یَا َرُسوَل �َّ

  بََوایِقَھُ))

  [ البخاري َعْن أَبِي ُشَرْیحٍ ]

د ، والبوائق جْمُع بائقة   د ، والتَّْكرار ُمَؤّكِ شيٌء ُمخیف ، نفى عنھ اإلیمان كلیَّةً بِقََسٍم وتَكرار ، القَسم مَؤّكِ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم :، الّسرور والغ ِ َصلَّى �َّ   وائل ، وفي روایة لمسلم َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ أَنَّ َرُسوَل �َّ

  ((َال یَْدُخُل اْلَجنَّةَ َمْن َال یَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَھُ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

معاملة ، واإلسالم أخالق، واإلسالم قِیَم ، كلُّ الذي أُریُده أْن تْفھموا اإلسالم فْھًما حقیقی�ا ، فاإلسالم  

 ِ واإلسالم ُمثُل ، واإلسالم اْلتِزام ، والبخاري ومسلم في صحیحیھما َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم :   َصلَّى �َّ
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ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فََال یُؤْ  ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیُْكِرْم َضْیفَھُ ، ((َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ ِذ َجاَرهُ ، َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

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

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

، إكرام الجار ، وإكرام الضَّیف ، والتّكلم بالحق ، أي من لوازم اإلیمان با� تعالى ، وبالیوم اآلخر  

ُ َعلَْیِھ  والّسكوت عن الباطل ، ھذه أساسیّات أخالق المسلم . َعْن أَبِي ُشَرْیحٍ اْلُخَزاِعّيِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى �َّ

  َوَسلََّم قَاَل :

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیُْحِسنْ  ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیُْكِرْم  ((َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ إِلَى َجاِرِه ، َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر فَْلیَقُْل َخْیًرا أَْو ِلیَْسكُْت ))   َضْیفَھُ ، َوَمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

  [ مسلم َعْن أَبِي ُشَرْیحٍ اْلُخَزاِعّيِ]

  اءة إلیھ :اإلحسان إلى الجار و عدم اإلس

ُكنَّا في كّف األذى ، كنّا في عدم األذى ، وفي النّھي عن األذى ، وفي أن یأَْمَن جاُره بوائقھُ ، واآلن إذا  

كنَت مؤمنًا با� والیوم اآلخر علیك أن تُْحِسن إلى جارك ، كنّا في المواقف السَّْلبیّة ؛ عدم األذى ، وعدم 

  سان .اإلقالق ، عدم اإلزعاج ، واآلن اإلحْ 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم :  ِ َصلَّى �َّ ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل قَاَل َرُسوُل �َّ   َعْن َعْبِد �َّ

ِ َخْیُرھُْم ِلَجاِرِه)) ِ َخْیُرھُْم ِلَصاِحبِِھ ، َوَخْیُر اْلِجیَراِن ِعْنَد �َّ   ((َخْیُر اْألَْصَحاِب ِعْنَد �َّ

ِ بْ    ِن َعْمٍرو ][الترمذي َعْن َعْبِد �َّ

صاحبان ، صدیقان ، شریكان ، جاران ، خیُر األصحاب عند هللا خیرھم لصاحبھ، إذا فْقتَھُ باإلحسان  

  فأنت أفضُل منھ ، إذا فْقتَھُ في االنضباط فأنت أفضُل منھ ، إذا فْقتَھُ في العفو فأنت خیر منھ .

ِ َخْیُرُھْم ِلَجاِرهِ    ))((َخْیُر اْلِجیَراِن ِعْنَد �َّ

ِ ْبِن َعْمٍرو ]   [الترمذي َعْن َعْبِد �َّ

   

أیھا األخوة ؛ نحن نتحّدث عن أقوال النبي علیھ 

الصالة والسالم ، نْطرُب لھا ، وهللا الذي ال إلھ 

إال ھو لو طبَّق أحدھم بعض ھذه األحادیث 

لطرَب حینما یطبّقھا ، وحینما یشعر أنَّھ وفق 

ان إذا تخیَّْلت جاًرا السنّة ، لقَطَف ثِمارھا ، شتّ 

محسنًا لجاره شعَْرَت بِنَْشَوة ، فكیف إذا أْحسْنَت 
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اِمِت َعْن أَبِي ذَّرٍ قَاَل قَالَ  ِ ْبِن الصَّ  فِعالً ؟ الَمْوقف العملي أبلُغ بَِكثیر من أّي َمْوقٍف نظري . وَعْن َعْبِد �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : ِ َصلَّى �َّ   َرُسوُل �َّ

  ا أَبَا ذَّرٍ إِذَا َطبَْخَت َمَرقَةً فَأَْكثِْر َماَءَھا َوتَعَاَھْد ِجیَرانََك ))((یَ 

[   [ مسلم َعْن أَبِي َذّرٍ

ھذه سنّة ؛ أْن یتھادى الجیران بعض الّطعام ، وھذه تَزیُد الموّدة مودَّةً ، وتزیُد العالقة متانةً ، وتزیُد  

ةً ، وتزیُد الحّب حب�ا .   األخوة أخوَّ

  ((یَا أَبَا ذَّرٍ إِذَا َطبَْخَت َمَرقَةً فَأَْكثِْر َماَءَھا َوتَعَاَھْد ِجیَرانََك ))

[   [ مسلم َعْن أَبِي َذّرٍ

ُ َعلَْیِھ َوسَ   ُم شیئًا ال یُْذَكر ، لكن لھ معنى كبیراً . َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ قَاَل َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى �َّ   لََّم یَقُوُل :قد تقَّدِ

  (یَا نَِساَء اْلُمْسِلَماِت َال تَْحِقَرنَّ َجاَرةٌ ِلَجاَرتَِھا َولَْو فِْرِسَن َشاٍة))(

  [البخاري َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ ]

مھا لجارتھا ولو فْرسَن شاة ، وفْرَسن الشاة ھو ظفرھا أعلیِھ لْحٌم؟ ال ، ھذا إذا كنت   ال تْحقرّن ھدیَّة تقّدِ

میِھ لجارتك ، طبعًا لیس الَمقصود تقدیم ظْفر شاة ، بل المقصود عدم أیّتھا الجارة ال تْملكیَن غ یره ، قّدِ

االْستِحیاء من إعطاء القلیل ، فإّن الِحْرمان أقّل منھ . والنبي علیھ الصالة والسالم یأمرنا أن نأْذََن 

ت فیما مضى ِلِجیراننا أن یستخدموا بعض ِحیطان بیوتنا ، ولیس المقصود اآلن حائط البیت ، فالبیو

كانت متراكبة ، فقد یحتاُج الجار أن یضَع خشبةً على حائط جاره ، لكن المقصود أن تْبذَل لھ بعض 

المعونة ، وتْسَمَح لھ بِبَعض التّصرفّات إن كانت تْنفعُھُ ، وال تؤذیك ، فقد روى البخاري ومسلم َعْن أَبِي 

 ِ ُ َعْنھُ أَنَّ َرُسوَل �َّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل :ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ    َصلَّى �َّ

  ((َال یَْمنَْع َجاٌر َجاَرهُ أَْن یَْغِرَز َخَشبَھُ فِي ِجَداِرِه))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

اآلن لو أرْدَت أن تُْجري تعدیالً طفیفًا في أعماق بیتك لرأْیَت عَشرات من حْولَك قد اْشتََكوا إلى  

اخلي ، ال یؤذي أحًدا ، حتى إّن دوائر البلدیّات ال تحتاج إلى موّظفین یخبرون عن المحافظة ! تعدیل د

  المخالفات ، وكّل ھذا بفضل الجیران !!! فالجیران وحدھم یخبرون عن كّل مخالفة ، قَاَل :

  ((َال یَْمنَْع َجاٌر َجاَرهُ أَْن یَْغِرَز َخَشبَھُ فِي ِجَداِرِه))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

 : ِ ُ َعْنَھا قُْلُت یَا َرسُوَل �َّ   َعْن َعائَِشةَ َرِضَي �َّ
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  ((إِنَّ ِلي َجاَرْیِن فَِإلَى أَیِِّھَما أُْھِدي ؟ قَاَل : إِلَى أَْقَربِِھَما ِمْنِك بَابًا))

  [ البخاري َعْن َعائَِشةَ]

أنت ینبغي أن تؤّدي األولى زمنًا ، المؤمن لئالّ تقع الحجاجات ، َمْبَدأ ، فأنت إذا ُدِعیَت إلى َدْعَوتَین ، ف 

 ُ ِ َصلَّى �َّ ِ َعْن َرسُوِل �َّ یُلبّي األولى ، إذا أردت أن تھدي جاًرا فاألقرب إلیك. َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد �َّ

  َعلَْیِھ َوَسلََّم أَنَّھُ قَاَل :

  ((َمْن َكاَن لَھُ َشِریٌك فِي َحائٍِط فََال یَبِْعھُ َحتَّى یَْعِرَضھُ َعلَْیِھ))

[ِ   [ أحمد َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد �َّ

ْركة أو حقّھ في البیت إذا كان لھ جاٌر حتى یستأذن جارهُ أو شریكھ ، وھذا لَعَْمري   أي ال یَبِْع حقّھ في الّشِ

   نھا النبي علیھ الصالة والسالم .لَِمن أدّق الحقوق التي بیّ 

  من سعادة المرء أن یعیَش مع جیراٍن أفاضل یطمئن لھم :

الجار في نََظر اإلسالم ُمعین ، ناِصر ، حاِرس ، أمین ، یُْطعُمَك إذا ُجْعت ، یُْھدي إلیك من طْبخھ ، ولو  

ي في ا ائب واألحزان ، یُْرِشد ، لمصلم تُكن جائعًا ، یُشارك في األفراح واألتراح ، یُواسي ویُعّزِ

، یتعاَون معك على البّر والتقوى ، یعوُدك إذا مِرْضت ، یزوُرك زیارة األخوة الخالَصة ، وینَصح

یْحفظُك في أھلك وذریّتَِك ، ال یخونك في ماٍل وال أھٍل وال ولد ، لو أّن النبي علیھ الصالة والسالم 

  وَصلَتْھ أنباء الجیران الیوم !!! 

أنّھم یُْزِعجون إْزعاًجا ال ُحدود لھ ، أدنى كیف 

ھذه اإلزعاجات ، اْزعاجات األصوات 

المرتفعة التي تْقلق النائم ، وتوقِظ النائم ، 

وتْفعَُل فِْعلھا السیّئ في النّفوس ، القمامات التي 

تُلقى ، أن یْستَعیروا حاجةً ، وال یُرّدوھا ، أن 

ْنتَرة ینظروا إلى محارم جیرانھم ، بینما عَ 

  العَبسي في الجاھلیّة كان یقول :

  

  وأغّض الطرفي إن بَدْت لي جارةٌ حتى یُواري جارتي َمأواھا

***  

َعَدُم األمانة ، لذلك َكْم ِمن رجٍل َھَجَر بیتھُ ضجًرا من جارِه ؟ وكم من بْیٍت بیَع بنِْصف ثمنِھ فِراًرا من  

الجار ذي األخالق السیّئة ؟ كان في الشام أمیر اسمھُ عبد القادر الجزائري، كان رجالً عظیًما ، كان لھ 
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جاٌر ضاقَْت بھ الدنیا ، واْضطّر إلى بْیعِ بْیتِِھ فعََرَضھُ للبْیع فَُدفَِع لھ ثمٌن بْخس ، فاْنفَعَل وقال : وهللا ال 

َمْن أْوَصَل ھذا الخبَر إلى ھذا األمیر ، فاْستَْدعى جارهُ وأعطاهُ  أبیُع ِجیَرةَ األمیر بھذا الَمْبلغ ، ھناك

  المبلغ كلّھ ، وقال : اْبَق جاًرا لي !! إنَّك ال تبیُع جیرتي بھذا المبلغ ، وأنا ال أبیعُك أبًدا .

جانبك ، من سعادة المرء أن یعیَش مع جیراٍن أفاضل ، من ُمتَع الحیاة الدنیا أن تطمئن إلى أّن الذي إلى  

والذي فوقك ، والذي تحتك ، یحبّك وتحبّھ ، یحفظ حرمتََك ، وتحفظُ حرمتھُ ، تحرُص مالھُ ، وتحرُص 

مالك ، ویتفقّد أھلك ، وتتفقّد أھلھُ في غیبَتھ ، نحن نتذّوق الِقیَم اإلسالمیّة نظریًا ، ولكن وهللا لو ِعشناھا 

د ، نَْطرب ، فكیف إذا الرائحة ، على الوْصف نْسعَ أیھا األخوة لَشعَرنا بَِسعادةٍ ال توَصف ، على 

؟ كیف إذا ِعْشنا ھذه الِقیَم ؟ وكیف إذا كُنّا كما أراد النبي ؟ كیف إذا ُكنّا كما وّجھنا النبي علیھ ِعْشناھا

الصالة والسالم ؟ أنا أعلُم بیوتًا بیعَْت بنِْصف ثمنھا في بعض األحیاء في دمشق ھربًا من سوء أخالق 

   ران .الجی

  الفرق الكبیر بین السالمة و األمن :

ُد ْبُن َسْعٍد اْألَْنَصاِريُّ قَاَل :   اْستَِمعوا أیھا األخوة إلى ما قالھ النبي علیھ الصالة والسالم ، عن ُمَحمَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َسِمْعُت أَبَا َظْبیَةَ اْلَكَالِعيَّ یَقُوُل َسِمْعُت اْلِمْقَداَد ْبَن اْألَْسَوِد یَقُوُل قَاَل رَ  ِ َصلَّى �َّ ُسوُل �َّ

  ِألَْصَحابِِھ :

ُ َوَرُسولُھُ ، فَُھَو َحَراٌم إِلَى یَْوِم اْلِقیَاَمِة، قَاَل : فَ  َمھُ �َّ نَا ؟ قَالُوا : َحرَّ ِ ((َما تَقُولُوَن فِي الّزِ قَاَل َرُسوُل �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ِألَْصَحا ُجُل بِعَْشِر نِْسَوٍة أَْیَسُر َعلَْیِھ ِمْن أَْن یَْزنَِي بِاْمَرأَِة َجاِرِه ، َصلَّى �َّ بِِھ : َألَْن یَْزنَِي الرَّ

ُ َوَرُسولُھُ ، فَِھَي َحَراٌم ، قَاَل : َألَْن یَ  َمَھا �َّ ُجُل قَاَل فَقَاَل : َما تَقُولُوَن فِي السَِّرقَِة ؟ قَالُوا : َحرَّ ْسِرَق الرَّ

  َعْشِر أَْبیَاٍت أَْیَسُر َعلَْیِھ ِمْن أَْن یَْسِرَق ِمْن َجاِرِه )) ِمنْ 

[ ُد ْبُن َسْعٍد اْألَْنَصاِريُّ   [أحمد عن ُمَحمَّ

عّرف النبي المؤمن بأّن نفسھُ في غنى ،  

في راحة ، فاإلنسان حینما  والناس منھ

، حینما یأخذ ما لیس لھ ، یُصبُح مع ینحرف

ھي الِفطرة ، فطرتھُ  نفسِھ في حْرب وھذه

سلیمة ، فإذا حاَد عن مبادئھا شعََر بِتَأنیب 

الّضمیر ، وشعر بما یُسّمى بِعُقدة الذّنب ، دائًما 

في حْرٍب مع نفسِھ ، فالمؤمن من صفاتھ أنَّھ 

في غنى مع نفسھ ، والناس منھ في راحة ، أْي 
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أتیھم منھ ُمقلقات ، رجٌل سالم ، رجل محبّة ، عالمة المؤمن أّن الناَس یأمنونھ ، وال یْقلقون منھ ، ال ت

رجل عطاء ، رجل مسامحة ، رجل عْفو ، لذلك عالمة المؤمن أّن الناَس یأمنونھ ، وعالمة المسلم أّن 

المسلمون یْسلمون من یده ولسانھ ، السالمة غیر األْمن ، قد تُساِلم فالنًا ، وال تؤِذیِھ ، ولكنّھ یخاُف منك ، 

یمان مرتبةٌ فوق الّسالمة ، المسلم من سِلم المسلمون من لسانھ ویده، ولكّن المؤمن َمْن لكّن عالمة اإل

أِمنَھ الناس على أموالھم ، وعلى أعراضھم ، عُْنُصُر األْمن أبلَغ من عُْنُصر السّالمة ، قد تقُع فریسة 

بعض األمراض ، أنت  القلق وأنت في سالمة ، قد تعیُش طول حیاتك خالیاً من األمراض ، لكنّك تخاف

من خوف المصیبة في مصیبة ، الناس قد یْسلمون وال یأَْمنُون ، لكن عالمة اإلیمان أّن الناس یأَْمنُونك ، 

إذا قال قائٌل : أنا جاَوْرُت فالنًا ثالثین سنة فلَْم یُْقِلقني إطالقًا ، إذًا سِلم منك ، ولكّن المؤمن ال یُمكن أن 

ٌق كبیر بین السالمة واألْمن ، المسلم ال یؤذي ، لكّن المؤمن یعتقُد الناس اعتقاًدا یتوقّع منك اإلزعاج ، فرْ 

جازًما أنَّھ ال یمكن أن یؤذي ، لیس ھذا من شأنھ ، وال من طبیعتھ ، وھذا معنى أن تقول : فالن لْم 

بارة الثانیَة نفْیَت یْسرق ، وفالن ما كان لھ أن یسرق ، في العبارة األولى نفَْیَت الَحَدث ، لكن في الع

   الّشأن كلّھ .

  هللا في َعْون العبد ما دام العبد في عون أخیھ :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل :    أیھا األخوة األكارم ؛ وَعْن أَنٍَس َعْن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ

  قَاَل ِألَِخیِھ َما یُِحبُّ ِلنَْفِسِھ)) ((َوالَِّذي نَْفِسي بِیَِدِه َال یُْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى یُِحبَّ ِلَجاِرِه أَوْ 

  [ مسلم وَعْن أَنٍَس]

أال إّن أربعین داًرا جاًرا ، أربعون جاًرا من  

أربع ِجھات ، وھناك عشرة نحو األعلى، أو 

أقّل من ذلك ، ھؤالء كلّھم جیرانك ، وأنت 

ُمطالٌب أن تُحِسن إلیھم ، وأْن تكّف األذى عنھم 

ھم ، وأن تُْحِسَن إلیھم ، إذا ، وأن تْحتَِمَل أذا

كنَت كذلك فنحن في بَْحبوحة ، ونحن في خیر 

، وهللا في َعْون العبد ما دام العبد في عون 

  أخیھ .

وهللا أعرُف رجالً لھ بیٌت أرضي ، ومع ھذا البیت فُْسَحة سماویّة أراد أْن یْبنَِي البنھ في أرض بیتِِھ ،  

ؤذي منھا أحًدا إطالقًا ، بیٌت أرضي لھ نحو الداخل فسحة ، أراد أن یبنَِي في فُْسَحة أرِض بیتِِھ التي ال ی

غرفة متًرا بِِمترین ، لكي یتزّوج ابنھ فیھا ، وهللا جارهُ األعلى في الطابق الرابع اْشتكى علیھ ، وُھِدَمت 
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ٌد ورأْیُت بِعَیني الغر فة ال تُؤذي أحًدا على لھ ھذه الغرفة التي بناھا البنھ في َصْحن داره ، وأنا متأّكِ

ین ؟ أھذا ھو اإلسالم ؟ یقول علیھ الصالة والسالم ، ودقِّقوا في ھذا  اإلطالق !!! أھذا جار ؟ أھذا ھو الّدِ

  الحدیث عن أنس قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم :

ومن حاربني  ((من آذى جاره فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى هللا ، ومن حارب جاره فقد حاربني ،

  فقد حارب هللا))

  [أبو نعیم عن أنس ]

ین كالٌم فارغ ، وأّن الّدین   ألنّك أنت حینما تؤذي الجار أنت تُْسِقطُ عباداتك كلّھا ، وتؤّكد للناس أّن الّدِ

ین أمانة . ما قولكم بھذا الحدیث الشریف ، أخر ین تَْضحیَة ، الّدِ یُن معاملة ، الّدِ ج رابطةٌ واھیَة ، الّدِ

  الطبراني من حدیث ابن عمر قال : خرج رسول ّ� صلى ّ� علیھ وسلم في غزاة فقال :

((ال یصحبنا الیوم من آذى جاره ، فقال رجل من القوم : أنا بلت في أصل حائط جاري فقال : ال 

  تصحبنا الیوم))

  [الطبراني عن ابن عمر]

  مبادرة السیئ باإلحسان :

باِدْر أنت ، اْقَطع لسان جارك ، كیف تْقطْعھُ ؟ بالِمقّص أم باإلحسان إلیھ ؟ كي نقطف ثِمار اإلسالم ،  

متھ وأربْكتھُ ، وأْسَكْنَت  ْمتَھُ، حجَّ باِدْر أنت السیّئ باإلحسان یصبُح صالًحا ، فالسیّئ إذا أْحسْنَت إلیھ حجَّ

  ِلسانھُ .

أیھا األخوة األكارم ؛ الحدیث الذي أرویھ لكم 

سأل النبي علیھ الصالة فقال : كثیًرا حینما 

أتَْدرون ما حّق الجار ؟ قال :" إذا استعان بك 

أعنتھ ، وإذا اْستْنصَرك نصْرتھُ ، وإن مرَض 

ُعْدتھُ ، وإن أصابھُ خیٌر ھنَّأتھُ ، وإن أصابتھُ 

ْیتھُ ، وإن مات شیَّْعتھُ ، وال تستطل  مصیبةٌ عزَّ

ھ ، علیھ بالبناء ، فتحُجب عنھ الّریح إال بإذن

وإن اْشترْیَت فاكھةً فأْھِد لھ منھا ، فإن لم تفعل 

ا  ماذا یُقاس على ھذا التوجیھ ؟ إذا أرسْلت مع ابنك إلى المدرسة فاكھة غالیَة الثّمن أو  -فأْدِخلھا سر�

فإذا  نادرة ، أو قِطع من الحلویّات غالیَة جد�ا ، وأكلھا أمام زمالئِِھ الفقراء ، ھذا یدخُل في ھذا التوجیھ ،
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ا ، وال یخرج بھا ولدك ِلیَغیَظ ولدهُ ، وال تْؤِذِه  -اْشترْیَت فاكھةً فأْھِد لھ منھا  فإن لم تفعل فأْدِخلھا سر�

  بِقُتار قدرك ، إال أن تغرف لھ منھا " .

 أیھا األخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وِزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أنَّ  

ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرنا ، وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فْلنتَِّخذ حذرنا ؛ الكیّس من دان نفسھ وعمل 

  إلى ما بعد الموت ، والعاجز من أتبَع نفسھ ھواھا ، وتمنَّى على هللا األماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  

  الخطبة الثانیة :

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

  اللھم صّلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  الدین معاملة و إحسان :

ةً حّدثني رجل كان في بلٍد أیھا األخوة األكارم ؛ ھناك ِعالج ذكره   النبي علیھ الصالة والسالم ، مرَّ

غربي ، في ھذا البلد الذي یرتكُب مخالفةً في البیع والّشراء یُعاقُب بالطریقة التالیَة : یوَضُع لھ على باب 

، رامات مالیّةمحلّھ التّجاري لَْوحة كبیرة بُِحروٍف بارزةٍ وّضاءة أّن ھذا البائع یغّش زبائنھُ ، ال یُطالب بِغَ 

جن ، إنّما یوَضُع لھ على باب محلّھ التّجاري لَْوحة كبیرة بُِحروٍف  وال یُغلُق محلّھ ، وال یُساق إلى الّسِ

  بارزةٍ وّضاءة أّن ھذا البائع یغّش زبائنھُ !! ھذا اسمھُ إسقاط االعتبار االجتماعي . َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ قَاَل :

تَْیِن أَْو ثََالثًا فَ (( َجاَء َرُجٌل إِلَى ال ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَْشكُو َجاَرهُ فَقَاَل : اْذَھْب فَاْصبِْر فَأَتَاهُ َمرَّ قَاَل نَّبِّيِ َصلَّى �َّ

ھُْم َخبََرهُ : اْذَھْب فَاْطَرْح َمتَاَعَك فِي الطَِّریِق ، فََطَرَح َمتَاَعھُ فِي الطَِّریِق ، فََجعََل النَّاُس یَْسأَلُونَھُ فَیُْخبِرُ 

ُ بِِھ ، َوفَعََل َوفَعَْل ، فََجاَء إِلَْیِھ َجاُرهُ فَقَاَل لَھُ : اْرِجْع الَ   تََرى ِمنِّي َشْیئًا فََجعََل النَّاُس یَْلعَنُونَھُ ، فَعََل �َّ

  تَْكَرھُھُ))

  [أبو داود َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ]

 معنى ذلك أّن اإلنسان یعیُش بُِسمعتھ ، ویعیشُ  

بَِكرامتھ ، یعیُش بِثَناء الناس علیھ ، فحینما بالغ 

ھذا الجار باإلساءة إلى جاره ، النبي علیھ 

الصالة والسالم أْھَدَر كرامتھ ، ھذا ال كرامة 

لھ ، وال غیبة لھ ، أْذكر ما یفعلھُ ِلیَحذر الناس 

  منھ .

  



12 

، حقوق الجار 14سلسلة األخالق   

  الحدیث األغرب ، عن أبي ھریرة قال : 

ِ إِنَّ  فَُالنَةَ یُْذَكُر ِمْن َكثَْرِة َصَالتَِھا َوِصیَاِمَھا َوَصَدقَتَِھا، َغْیَر أَنََّھا تُْؤِذي ِجیَرانََھا بِِلَسانَِھا ،  (( یَا َرُسوَل �َّ

ِ ، فَِإنَّ فَُالنَةَ یُْذَكُر ِمْن قِلَِّة ِصیَاِمَھا َوَصَدقَتَِھا وَ  َھا ، َوإِنََّھا َصَالتِ قَاَل : ِھَي فِي النَّاِر ، قَاَل : یَا َرُسوَل �َّ

  تََصدَُّق بِاْألَثَْواِر ِمْن اْألَقِِط ، َوَال تُْؤِذي ِجیَرانََھا بِِلَسانَِھا ، قَاَل : ِھَي فِي اْلَجنَِّة ))

  [ أحمد َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ]

َصدقتھا ، معنى ذلك أّن الّدین معاملة ، وال قیمة لصالتھا الكثیرة ، وال قیمة ِلِصیامھا الكثیر، وال قیمة لِ  

  إنما القیمة باإلحسان .

حدیث آخر ، إّن فالنة تصوم النھار ، وتقوم اللیل ، وتؤذي جیرانھا ، فقال : ھي في النار! ھذه المرأة  

التي تْبدو مسلمة من حجابھا ، من سُبحتھا ، ولكنّھا تكید ، وتفعَل ، وتفّرق بین األحبّة ، وتنّم ، وتْغتاب ، 

لھم ، حجابھا ، وصیامھا ، وصالتھا ، وصدقتھا ، وأورادھا ال یْنفعانھا من هللا وتؤذي الناس ، وتكید 

  شیئًا .

تصلّي المكتوبات فقط ، وتتصّدق باألقط ، وال تؤذي جیرانھا قال : ھي في  -بالعكس  -قالوا : إّن فالنة  

  الجنّة ، األْقط اللّبن ُسحب خیره وجفّف .

  عمرو قال : وأخرج ابن أبي شیبة عن عبد هللا بن 

((أال أخبركم بالثالث الفواقر ؟ قیل : وما ھن ؟ قال : إمام جائر ، إن أحسنت لم یشكر ، وإن أسأت لم 

یغفر ، وجار سوء ، إن رأى حسنة غطاھا ، وإن رأى سیئة أفشاھا ، وامرأة السوء ، إن شھدتھا 

  غاظتك ، وإن غبت عنھا خانتك))

  [ابن أبي شیبة عن عبد هللا بن عمرو ]

ْمن عظیمات الّظھر ، أْي یقِصمن الّظھر .   الفواقر جمع فاقرة ، أو فِْقرة َعْظمة الّظھر ، أْي ثالثة یحّطِ

  وعن أنس رضي هللا عنھ قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلّم :

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

  [ البزار عن أنس]

  أیًضا یقصم الّظھر :وھذا الحدیث  

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

  [ البزار عن أنس]

وإذا قلَت : ال أعلم ، أقول لك : من لم یتفقَّد شؤون المسلمین فلیس منھم ، وإن قلَت لي : أعلم ، أقول لك  

ول : یا رّب ، سْل ھذا لم أغلق عنّي داره ھذا الحدیث . وكم من جاٍر متعلّق بِجاره یوم القیامة ، یق
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ومنعني فضلھُ ؟ بل إّن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھ ذُبَِحت لھ ذبیحة ، فقال : ھل أْھَدیتُم ِلجارنا ؟ 

وكان جارهُ من أھل الكتاب ، معنى ذلك أّي جاٍر یجُب أن تُحسَن إلیھ ، ولو لم یكن مسلًما ، وھذا حدیث 

  صلى هللا علیھ وسلّم .صحیح أخذه عن النبي 

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا  

واصرف عنا شّر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق وال یُقضى علیك ، إنھ ال یذل من والیت ، وال یعز من 

ى ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، ولك الحمد عل

ً یقربنا إلیك . اللھم أعطنا وال تحرمنا ، أكرمنا وال تھنا ، آثرنا وال تؤثر علینا ، أرضنا  عمالً صالحا

وارض عنا ، اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، 

علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ،  ومن الیقین ما تھون بھ

واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، وال تجعل الدنیا أكبر 

م أصلح لنا ھمنا وال مبلغ علمنا ، وال تسلط علینا من ال یخافك وال یرحمنا ، موالنا رب العالمین . اللھ

دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل 

الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، موالنا رب العالمین . اللھم اكفنا 

اللھم ال تؤمنا مكرك ، وال تھتك بحاللك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك . 

عنا سترك ، وال تنسنا ذكرك یا رب العالمین . اللھم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، 

ً وسائر بالد المسلمین . اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إال منك ، ومن  ً سخیاً رخیا واجعل ھذا البلد آمنا

لك ، نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة األعداء ، ومن السلب بعد الفقر إال إلیك ، ومن الذل إال 

العطاء . اللھم ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب ، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا 

فیما تحب . اللھم صن وجوھنا بالیسار ، وال تبذلھا باإلقتار ، فنسأل شّر خلقك ، ونبتلى بحمد من 

، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك خزائن األرض والسماء . اللھم كما ىأعط

أقررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم فأقرر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین . اللھم بفضلك وبرحمتك أعل 

ترضى ، إنك على كلمة الحق والدین ، وانصر اإلسالم وأعز المسلمین، وخذ بید والتھم إلى ما تحب و

  ما تشاء قدیر ، وباإلجابة جدیر .

 


