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  حیث الناحیة االجتماعیة؟ بماذا یتمیز الدین اإلسالمي من  -باب حق الجار والوصیة بھ  

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

بماذا یتمیز الدین اإلسالمي من  -باب حق الجار والوصیة بھ  - 071الدرس :  -ریاض الصالحین 
  حیث الناحیة االجتماعیة؟ وما حقوق الجار؟ وما ھي األحادیث التي تتضمن حقوق الجار وعدم إیذائھ؟

1999 -05-22  

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین . 

  من روائع األنظمة في اإلسالم :

أیھا األخوة الكرام، ال زلنا في ریاض الصالحین, من كالم سید المرسلین, علیھ أتم الصالة والتسلیم،  

  والباب الیوم: باب حق الجار والوصیة بھ .

   

أن اإلسالم جاء بنظام من  أول الموضوع:

أرقى أنواع األنطمة االجتماعیة، التكافل 

االجتماعي، على أساس نسبي، وعلى أساس 

جغرافي، على أساس نسبي: كل إنسان مكفول 

من قِبل أحد أقربائھ، ھذا بحث النفقة في 

اإلسالم، نفقتھ على أبیھ، أو على أخیھ األكبر، 

كل أو على عمھ، ھناك تسلسل دقیق جداً، 

أسرة متضامنة متكاتفة، وكأنھم ضمان جماعي 

  على نطاق األسرة، فالمجتمع خالیا أسر، وكل أسرة متكفلة بأفرادھا .

بعض األسر في دمشق, لھا تقلید رائع، أن موسریھا متكفلون بمعسریھا، رجل من أھل الیسار, كل  

امنت كل أسرة في دمشق, وفي شباب ھذه األسرة یسعى لتزویجھم، وتأمین بیوت لھم وأعمال، فإذا تض

أي مدینة في سوریة فیما بینھا، فالغني تكفل بالفقیر، والموسر تكفل بالمعسر، والقریب تكفل بالبعید, لكن 

بحال غیر ھذه الحال، وقد تجد في بعض األسر فردا یملك مئتي ملیون، وفردا ال یملك قوت یومھ، وال 

  ، قال تعالى:یتعاونون، مع أن التعاون من واجبات المسلم

  ﴿َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِّرِ َوالتَّْقَوى﴾

  ]2[سورة المائدة اآلیة: 
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  انظر إلى ھذا الرزق الذي وعد هللا عز وجل من یصل رحمھ :

أخواننا الكرام، ھناك نصوص كثیرة, تدل على أن صلة الرحم, تزید في الرزق، كل إنسان یتفقد أھلھ  

  عّوض علیك .مطلقاً یزید رزقھ، الذي دفعتھ ی

ھناك أخ كریم, لھ ابن عم موظف، وتوفي بمرض عضال، قال لي: دخلت إلى بیتھ و ھو یغسَّل، فسألت  

أوالده: أعلى أبیكم دین؟ قالوا: نعم، قال: توھمت أو ظننت أن الدین ال یزید على خمسة وعشرین ألف 

ھم: علّي دینھ، في الیوم التالي لیرة، موظف معاشھ یكفیھ، لعلھ استقرض في مرضھ األخیر، قال : قلت ل

  سألتھم: كم الدین؟ قالوا: مئة وثالثون ألفاً، قال لي: وهللا نقدتھا بكاملھا، ألني وعدتھم .

   

حدثني بھذه القصة في صحن جامع النابلسي، 

وبكى، قال لي: یوم السبت مع أن األسواق 

كاسدة بعنا، وكانت حصتي الصافیة من 

ثون ألفاً، أقسم با� مبیعات یوم واحد مئة وثال

وھو حي یُرزق، إذا أراد ربك إظھار الفضل 

علیك, خلق الفضل ونسبھ إلیك، االسم لك, 

  والمال مال هللا .

  

  أخواننا الكرام، شيء مجرب، كل إنسان یتفقد أفراد أسرتھ, ویعطف علیھم, فلھ استثناء خاص . 

أخوات بنات، وثالثة ذكور، فَعَل فِعَل لي قریب, توفي والده وھو صغیر، ھو أكبر أخوتھ، لھ ست  

األب، یعطي كل واحدة في العید عشرة آالف، ھذه یؤّمن لھا حاجاتھا, وكسوة أوالدھا، أجرة بیتھا، 

مصروفھا، ومع كل الظروف الصعبة, یدخل علیھ دخل كبیر، شيء مجرب، أي إنسان یتفقد أسرتھ، 

  لیس أوالده، أوالد أخیھ .

توفي أخوه، وترك لھ خمس بنات، زوج البنات الخمس، لیس  –بارك هللا بھ–ھناك رجل في المیدان  

  أقّل من بناتھ ولو بشعرة، كل شيء أُنفق على بناتھ, أنفق مثلھ على بنات أخیھ لوجھ هللا تعالى .

وھناك أخ من أخواننا, ھنا في الحریقة, أنا أذكره بخیر، لھ أخ توفي، قال لي: وهللا ال یدخل بیتي شيء,  

ال وألخي قبلھ، بعد موتھ، ال یدخل بیتھ شيء من سمن, وال من فاكھة, وال من حلویات, فإلى أخیھ إ

  مثلھ، وكل إنسان ینفق على أقربائھ, لھ رزق استثنائي .

  صلة الرحم تزید في الرزق، وتنسأ في األجل، ھكذا قال النبي علیھ الصالة والسالم. 
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  أنواع التضامن االجتماعي في اإلسالم :

أیھا األخوة, عندنا تضامنان؛ تضامن اجتماعي: على أساس القرابة, والنسب, واألسر، وتضامن آخر:  

على أساس الجغرافیا، الجوار، والجوار أربعون بیتاً شماالً جار، وأربعون جنوباً جار، وأربعون شرقاً 

ً جار، وفي النظام الحدیث أربعون من فوقك جار، وفي الیاب ان أربعون من تحت جار، وأربعون غربا

ً تحت األرض، فصار عندك أربعون یمیناً، وأربعون یساراً، وأربعون  جار، في الیابان ثالثون طابقا

شماالً، وأربعون جنوباً، وأربعون من فوق، وأربعون من تحت، كل ھؤالء جیران، أي جار لھ علیك 

  حق الجوار، و لو كان مجوسیاً .

  إلیكم ھذا المثال على حق الجوار :

ً ال یحتمل، كان مغنیاً، طوال اللیل یغني, ویقول:  ، أقلقھ إقالقا   كان ألبي حنیفة جار مغّنٍ

  أضاعوني و أي فتى أضاعوا لیوم كریھة و سداد ثغر 

   

اعتقل ھذا المغني بمخالفة شرعیة، فذھب أبو 

مكانتھ، حنیفة النعمان بقضھ وقضیضھ, بكل 

بكل تألقھ إلى السجان، وتوّسط لھ فأخرجھ، 

  وفي الطریق قال لھ:

  ((یا فتى ھل أضعناك ؟))

  والغناء الذي كان یغنیھ: 

  أضاعوني و أي فتى أضاعوا 

  

فأي إنسان لھ علیك حق الجوار، أي إنسان في محیط أربعین, في أربعین, في أربعین, في أربعین, في  

  . أربعین, لھ علیك حق الجوار

فإذا كان مسلماً, فلھ علیك حقان؛ حق الجوار، وحق اإلسالم، فإذا كان ابن عمك لھ علیك ثالثة حقوق؛  

  حق الجوار، وحق اإلسالم، وحق النسب .

ُ َعْنُھَما قَاال:    وفي الحدیث: َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: مَ  ِ َصلَّى �َّ ثُھُ))((قَاَل َرُسوُل �َّ   ا َزاَل ِجْبِریُل یُوِصینِي بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَنَّھُ َسیَُوّرِ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في الصحیح]
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  من ھو الجار الجنب, والصاحب بالجنب في ھذه اآلیة ؟ :

  قال تعالى: 

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

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِیِل َوَما َملََكْت أَْیَمانُكُْم﴾    اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

  ]36[سورة النساء اآلیة: 

  اِحِب بِاْلَجْنِب﴾﴿َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ 

  ]36[سورة النساء اآلیة: 

الجار الجنب والصاحب بالجنب، الجار الجنب ھو الجار المالصق لبیتك، أما الصاحب في الجنب فھو  

زمیل العمل، جوار مھني، ھناك جوار سكني، وھناك جوار مھني، الجوار المھني جوار العمل، مدرس 

في الدائرة، طبیب معك في المستشفى، موظف معك في معك في الثانویة, ھذا جار، مھندس معك 

  الدائرة, ھذا جار، قال تعالى:

  ﴿َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّاِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِیِل﴾

  ]36[سورة النساء اآلیة: 

  وقد قال علیھ الصالة والسالم: 

ثُھُ))((َما َزاَل ِجْبِریُل یُوِصینِي بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَْنُت أَ    نَّھُ َسیَُوّرِ

  [أخرجھما البخاري ومسلم في الصحیح]

  لشدة وصیة النبي بالجار، أما نحن اآلن: فأي شيء یتألم منھ جارنا نعّضھ منھ. 

  من أخالق الجار في ھذا العصر :

أخ من أخواننا, عنده بیت أرضي, بأحد أحیاء  

  بالمھاجرین دمشق

واجبتھا لھ وجیبة داخلیة، فسحة كبیرة، بنایة 

إلى الداخل، وبیتھ أرضي، والوجیبة نحو 

الداخل، وابنھ في سن الزواج، وتمنى أن 

یزوجھ، وھناك دكان تابع للبیت، جعلھا غرفة 

النوم، واضطر أن یعّمر مطبخاً, مساحتھ 

متران بمتر واحد، بوجیبتھ، في أرض عنده في 

بنایة من أربعة طوابق، البناء السفلي أرضي،  بیتھ، ال یمنع منظراً, وال ضوءاً, وال شمساً, وال ریاحاً،
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عمر مترین بمتر حتى یزوج ابنھ، الدكان قلبھا غرفة نوم، ویحتاج إلى حّمام، الجار من وفقھ في الطابق 

الرابع, اشتكى علیھ فھّدموھا لھ، ولكن لوجھ الشیطان فقط، إذا كان فیھا إیذاء, فھذا موضوع ثان، إذا 

مناظر، فھذا موضوع ثان ال ندخل فیھ، أما إذا ال تتأذّى إطالقاً, وال  كان فیھا حجب شمس أو حجب

بالملیار واحد، وتؤذي جارك، ھكذا أخالق الناس الیوم، ألنھم تنكر بعضھم لبعض, فاستحقوا جمیعاً 

غضب هللا عز وجل، ال أحد یرحم غیره أبداً، وقد یكون من أقرب الناس إلیك، یتفنن في تطبیق أقسى 

وانین، قد ال یكون في األمر شيء، وقعت ورقة التسعیرة، ھذه ال تنتھي بشھرین سجنا، وقعت أنواع الق

ھذه الورقة، یمكن لإلنسان أن یغض بصره، یقول لھ: اضبط أسعارك، ممكن أن ینصحھ، لذلك: حینما ال 

  نرحم بعضناً, نستحق غضب هللا عز وجل .

  من حقوق الجار :

  َعْن أَبِي َذّرٍ قَاَل: 

, إِذَا َطبَْخَت َمَرقَةً, فَأَْكثِْر َماَءَھا, َوتَعَاھَ ((قَا ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: یَا أَبَا ذَّرٍ ِ َصلَّى �َّ   ْد ِجیَرانََك))َل َرُسوُل �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

مھ: إذا أعطى هللا لرجل عمراً مدیداً، یذكر أھل ھذه البلدة الطیبة قبل خمسین سنة, كان ھناك شيء اس 

السكبة، أي كل جار یقدم لجاره صحنا من طعامھ، فاإلنسان أمامھ عشرة أصناف من الطعام، حتى إذا 

  كان لألكلة رائحة, ال یشتھي الطفل .

  وقد ورد في بعض األحادیث: 

((أتدري ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنتھ، وإذا استنصرك نصرتھ، وإذا استقرضك أقرضتھ، وإذا 

مات شیعتھ، وال تستطل علیھ بالبناء, فتحجب عنھ الریح إال بإذنھ، وإذا اشتریت  مرض عدتھ، وإذا

فاكھة فاھد لھ منھا، فإن لم تفعل فأدخلھا سرا، وال یخرج بھا ولدك لیغیض ولده، وال تؤذه بقتار 

  قدرك, إال أن تغرف لھ منھا))

  انظر وتمعن, ماذا ترى؟ :

ب البنتھ, عمرھا أربع سنوات, خمسمئة لیرة، ألنھ غني، أیھا األخوة, بعض ریاض األطفال, یعطي األ 

ھذا حمق، ھؤالء الطالبات مع كل واحد عشر لیرات، أو خمس عشرة، أو خمس وعشرون، أو 

خمسون، وتعطي ابنتك خمسمئة لیرة، وتحدث مشكلة في المدرسة، وإذا كان سعر الموز مئة وخمس 

یحب أن تأكلھا في البیت أنت وأھلك، ال أن تعطیھا البنك  وسبعون لیرة, یعطیھا موزتان، الفاكھة النادرة

في المدرسة، وھناك حلویات غالیة جداً، كلھا أجنبیة، ثمنھا مئة لیرة، یعطیھا البنتھ في الروضة، تتباھى 

  بھا أمام زمیالتھا .
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  حیث الناحیة االجتماعیة؟ بماذا یتمیز الدین اإلسالمي من  -باب حق الجار والوصیة بھ  

  ((وال یخرج بھا ولدك لیغیض ولده، وال تؤذه بقتار قدرك, إال أن تغرف لھ منھا))

   

مرة في سیارة إلى بیروت، وجلس إلى ركبت 

جانبي رجل معھ كیس من الفستق وفواكھ، 

یأكل طوال الطریق، وھذا الطفل الصغیر 

یشتھي، أعطھ موزة، ھذا حمق، أنت تأكل أكالً 

ً أمام الناس في الطریق, أو في السیارة،  نفیسا

أال تراعي شعورھم؟ الطفل قد یشتھي ھذه 

  األكلة، ولیس عنده منھا .

  

وضوع األوالد في المدرسة, ال تعط ابنك إال الشيء المقبول والمعقول الذي یستطیعھ كل الطالب، فم 

تفاحة صغیرة، سندویش، قطعة من الحلوى وطنیة ثمنھا خمس لیرات، إذا كنت غنیاً, فأطعمھ في البیت، 

  أما في المدرسة, فیجب أن تعطیھ من مستوى البقیة، ال یحدث بینھم تنافس .

  رج بھا ولدك لیغیض ولده، وال تؤذه بقتار قدرك, إال أن تغرف لھ منھا))((وال یخ

   ھذه أخالق الجار . 

  أنعم بھذا الجار وال تكن بخالفھ :

قال لي أحد أخواننا: في غیابي حدث معھ حادث سیر، جارنا أخذ ابني إلى المستشفى ، وعالجھ وأنھى  

  كذا الجوار الموضوع، وأرجعھ إلى البیت، وأنا ال علم لي، ھ

إذا كانت عالقة اإلنسان مع الجیران طیبة جدا, 

یصیرون مثل األھل، لو سافرت أسبوعاً, فأنت 

مطمئن، كل من حولك لك أھل، حیاة اإلیمان 

جمیلة جداً، حیاة فیھا بحبوحة، فیھا سرور، 

فیھا راحة، أخطر شيء جارك، راعھ، ال 

  تؤذه، ال تشتك علیھ .

ن: إذا أردت أن تبني قد یقول لك أحد الجیرا 

غرفة: أنا ال مانع عندي، ولكن علیك بجیرانك، 

ال یتركونك تعمر، إذا كان في األمر أذى, فھذا موضوع ثان، ولكن إذا لم یكن ھناك أذى, صار ھناك 
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حب األذى، إذا لم یكن ھناك إیذاء للجار، فھذا الذي یسعى إلغاظة جاره، ھذا عنده حب األذى، قال أحد 

  الشعراء:

  ما كنت بالغاوي و ال بالمتعصبِ   حرٌّ ومذھب كل حر مذھبــي

  حب األذیة من طباع الــعقربِ    یأبى فؤادي أن یمیل إلى األذى

  لو أنني أرضى ببرق الــخلّبِ   لي أن أرّد مساءة بـــمساءة 

  في سره: یا لیتني لم أذنـــبِ  حسـب المسيء شعوره ومقالھ 

  إذًا: 

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

  وفي روایة أخرى عند مسلم, َعْن أَبِي َذّرٍ قَاَل: 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَْوَصانِي, إِذَا َطبَْخَت َمَرقًا فَأَْكثِْر َماَءُھا, ثُمَّ اْنظُْر أَھْ  یَرانَِك, َل بَْیٍت ِمْن جِ ((إِنَّ َخِلیِلي َصلَّى �َّ

  فَأَِصْبُھْم ِمْنَھا بَِمْعُروٍف))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  وقائع :

سیدنا الصدیق, كان یحلب الشیاه لجیرانھ العجائز، لما صار خلیفة المسلمین, لیس من المعقول أن  

د یستمر في ذلك، فدخل إلى قلبھم بعض الحزن، في صبیحة الیوم األول من تولیھ الخالفة, طرق باب أح

  الجیران،

  ((یا بنیتي افتحي الباب، قالت: من الطارق؟ قالت: جاء حالب الشیاه یا أماه))

  لم یتخلف یوم تولى الخالفة عن شیاه جیرانھ العجائز، وھو خلیفة المسلمین . 

أنا أرى أنھ یمكن ألحدنا, أن یكون جاراً مثالیاً، أوالً: یشجع اآلخرین على أن یكونوا مثلھ بالعنایة  

  رعایة واالھتمام، لك جار مسافر، أّمن لھ كل حاجاتھ في غیابھ .وال

أعرف بناء في بعض أحیاء دمشق, أنا وهللا معجب بأصحابھ، عنده سھرة كل یوم االثنین، یدعون كل  

یوم االثنین, أحد علماء دمشق، سھرة وعشاء ودرس، كل جیران البنایة من دون استثناء، یصلون كلھم 

موا حدیقة في الطابق األول لألطفال، مراجیح وألعاب، وأقاموا قاعة استقبال فخمة في مسجد واحد، أقا

جدا، كل األفراح واألتراح بھذا المكان والوالئم، وأتوا بمولِّد في حال انقطاع الكھرباء, یكفي البناء 

  بأكملھ .

تعاون الجیران، یتلقون  أنا ما رأیت في الشام بناء منضبطاً, فیھ خدمات عالیة جداً كھذا البناء, بسبب 

العلم كل یوم االثنین، ویصلون الجمعة في مسجد واحد، وعندھم كل یوم االثنین دعوة، ولھم حدیقة 
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ألوالدھم؛ شالل، وألعاب، ومراجیح، وقاعة استقبال فخمة ألفراحھم وأتراحھم، ومولد كھرباء، كأنھم 

  یعیشون وحدھم، شيء جمیل جداً .

علون, الختلف األمر، تجد خصومات من أجل الضوء األوتوماتیكي، خصومات لو أن كل بنایة ھكذا یف 

    من أجل تنظیف الدرج، ودفع ثمنھ، ما ھذا المجتمع؟ .

  ما مضمون ھذه األحادیث؟ :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:  ِ َصلَّى �َّ   َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ, أَنَّ َرسُوَل �َّ

ِ َال یُْؤِمُن، وَ  ِ؟ قَاَل: اْلَجاُر َال یَأَْمُن َجاُرهُ ((َو�َّ ِ َال یُْؤِمُن، قَالُوا: َوَما ذَاَك یَا َرُسوَل �َّ ِ َال یُْؤِمُن، َو�َّ َّ�

هُ)) ِ َوَما بََوائِقُھُ؟ قَاَل: َشرُّ   بََوائِقَھُ, قَالُوا: یَا َرسُوَل �َّ

   

یخاف من جاره، ھذا إنسان شّریر، إذا كان 

ھذه صفة مدح أو  –ال سمح هللا–ك الناس یتقون

  ذم؟ أنا عندي ذم .

  وقد ورد في الحدیث: 

ِ َمْنِزلَةً یَْوَم اْلِقیَاَمِة,  ((إِنَّ َشرَّ النَّاِس ِعْنَد �َّ

ه))   َمْن تََرَكھُ النَّاُس اتِّقَاَء َشّرِ

تخاف من جارك، إذًا: ھذا جار سيء جداً، ال  

  بد أن تطمئن لھ .

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:    وفي روایة أخرى مخیفة، َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ, أَنَّ النبي َصلَّى �َّ

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

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  إلى جھنم . 

  ُ ِ َصلَّى �َّ    َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ, أَنَّ َرسُوَل �َّ

  ((َال یَْمنَْع جار َجاَرهُ, أَْن یَْغِرَز َخَشبَةً فِي ِجَداِرِه))

  تطبیق عملي :

ً في بیتي، وكنت أسمع صوت طرق، ربع ساعة،   أذكر لكم قصة، ولكنھا متواضعة، مرة كنت جالسا

، حبست الزھورات عنده، نصف ساعة، ساعة، وبعد ذلك ما بقي شيء، ھذا جار لي یبیع الزھورات 



9 
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ففتح فتحة في السور، والذي یحدث یحدث، فجاء على وجیبة بیتي ، فتح فتحة، فقال لي: أنا اختنقت 

الزھورات عندي، سامحنا، فقلت لھ: ولكن عندي نشر غسیل وعیال، قال لي: انظر لك حال�، قلت: تضع 

النظر، ولكن ال یمنع التھویة، فقال: كما  لي لوح حدید مربع, بعیداً عن الحائط عشرة سنتیمترات، یستر

  ترید، فصّل ووضع الحدید .

   

أنا ما كنت أعرف الذي جرى، فصارت رائحة 

الزنبق طوال الیوم في البیت، وضع 

(األسبیراتور) حتى یھوي مستودع األزھار، 

أنا وافقت, ألنھ جار، ومعھ الحق، ولكن حتى 

، ال أتأذى, قلت لھ: ضع لي حاجزاً من حدید

فوضعھ بعیداً عن الحائط عشرین سنتیمتراً، 

حیث إذا مد الواحد رأسھ, كل الزوایا میتة، 

وھكذا ال مانع عندي، وأنت حلت مشكلتك، 

ركب (األسبیراتور)، وخّزن الزنبق والورود، عشت سنتین أو ثالثا، ثم تركت البیت، رائحة الزنبق 

  طوال اللیل والنھار في البیت .

ینفع جاره, فیكرمھ هللا إكراماً شدیداً، وصار بیننا مودة، من ھذه الموافقة، ھو مضطر،  أحیاناً: اإلنسان 

وأنا مضطر أالّ أُكشف، وجدنا حالً وسطاً، ھو تحققت مھمتھ، وأنا تالفیت الضرر، ال تكن ضد الجار، 

  حاول أن تعینھ، حاول أن تحل لھ مشكلتھ .

  فالحدیث: 

  , أَْن یَْغِرَز َخَشبَةً فِي ِجَداِرِه))((َال یَْمنَْع أََحُدكُْم َجاَرهُ 

  لزمھ أن یضعھ خشبة أو مكیِّفا، ال أتركھ, ما ھذا؟ . 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:    َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ, أن رسول هللا َصلَّى �َّ

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر, فََال یُْؤِذ َجاَرهُ))   ((َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

  البخاري ومسلم في الصحیح] [أخرجھما

  األمیر عبد القادر الجزائري, لھ جار فقیر، اضطر أن یبیع بیتھ، ُدفع لھ مبلغ قلیل، فغضب، فقال: 

((وِهللا ال أبیع جوار األمیر بثالثمئة ذھباً، فأوصل أحدھم ھذا الكالم لألمیر، فبعث إلیھ، وقال لھ: خذ 

  ثالثمئة لیرة ذھباً, وابق جاراً لي))
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   منى أن یكون كل واحد منا, أن یعیش في بیت أھل، تكون البنایة أھالً، فیھا ود شدید وتعاون تھدیھم .أت 

  اقرأ یا ھذا :

  كان أحدھم سلیط اللسان، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم: 

  ((َمن یقض لسان فالن؟))

ن إلیھ، إذا كان لك جار إن شاء هللا ظننت أن تأتي بمقص وتقص لسانھ، یمكن أن تقص لسانھ باإلحسا 

  سفیھ, فقّدم لھ ھدیة، تجده سكت وسكن، طریق إیجابي وسریع جداً، قّدم لھ ھدیة .

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:    فعَْن أَبِي ُھَرْیَرةَ, أن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ

ْدِر, َوَال تَْحِقَرنَّ    َجاَرةٌ ِلَجاَرتَِھا, َولَْو ِشقَّ فِْرِسِن َشاٍة)) ((تََھاَدْوا, فَِإنَّ اْلَھِدیَّةَ تُْذِھُب َوَحَر الصَّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

ھكذا علّمنا النبي صلى هللا علیھ وسلم، فإذا خاف الرجل من جاره, فھذه مشكلة، ألن أقرب إنسان لك  

 جارك، تخاف منھ، لك عیال، ولك بنات، یخرجون ویدخلون، فھناك مشكلة، فال أعتقد أن من مصلحة

  أي إنسان, أن یعادي جیرانھ، یكون أحمق .

  قف عند ھذه النقطة :

  ھناك نقطة دقیقة، ورد في القرآن الكریم: 

  ﴿َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾

  ]19[سورة النساء اآلیة: 

  قال العلماء قوالً رائعاً، قالوا: 

  ((لیست المعاشرة بالمعروف, أن تمتنع عن إیقاع األذى بھا ، بل أن تحتمل األذى منھا))

إیقاع بھ، بل أن تحتمل األذى فإذا قسنا األمر على ذلك، معاشرة الجار بالمعروف, ال أن تمتنع عن  

   .منھ

  خاتمة القول :

بیتھ، ھناك أعمال طیبة جدا، جمیلة أیھا األخوة, أرى مناسبة حزینة، الجار إلى جوار جاره, یفتح لھ  

ً من الطراز األول، باإلحسان, واللطف, والتھنئة، والزیارة  جدا، ولكن أتمنى أن یوِجد كل واحد جیرانا

  في العید، وفي المناسبات .
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كنت مسافراً, وجئت بالتفاح, خذ لھ كیساً 

صغیراً، قد یكون أغنى منك، ولكن الھدیة لھا 

قدني، رأیت ابنھ فأعنھ، معنى كبیر، أنھ استف

قدم لھ حلوى، ھناك بالعكس، یده للضرب إذا 

أخطأ، ھذا مثل ابنك، ھذه توجیھات النبي صلى 

  هللا علیھ وسلم .

  ُ َعْن أَبِي ُشَرْیحٍ اْلُخَزاِعّيِ, أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى �َّ

  َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر, فَْلیُْحِسْن إِلَى َجاِرِه))   ((َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

ُ َعْنَھا قالت:    َعْن َعائَِشةَ َرِضَي �َّ

ِ, إِنَّ ِلي َجاَرْیِن فَِإلَى أَیِِّھَما أُْھِدي؟ قَاَل: إِلَى أَْقَربِِھَما   ِمْنِك بَابًا)) ((قُْلُت: یَا َرسُوَل �َّ

  [أخرجھ البخاري في الصحیح]

ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل:    َعْبِد �َّ

ِ تعالى َخْیُرھُْم ِلَصاِحبِِھ, وَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: َخْیُر اْألَْصَحاِب ِعْنَد �َّ ِ َصلَّى �َّ َخْیُر اْلِجیَراِن ((قَاَل َرُسوُل �َّ

ِ تعالى َخْیُرھُْم    ِلَجاِرِه))ِعْنَد �َّ

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

درسنا الیوم: العنایة بالجیران، لك جار سفیھ، فإذا كان ھو سفیھاً, فلك أجر أكبر، إذا كنت كامال معھ, لم  

  یعد سفیھاً، استوعبھ .

مرة ذكر لي رجل كبیر في السن، توفي رحمھ هللا، قال لي: الجید ال یریدك، أنت یریدك الرديء، باللغة  

عامیة، كالم عمیق، أنت یحتاجك رجل رديء, سفیھ, شرس، تحتویھ، توّجھھ، وتكرمھ، وتقدم لھ ھدیة، ال

  تزوره، تجده قد تلملم وانضبط، أنت قصصت لھ لسانھ باإلحسان إلیھ، ھذا سلوك اإلنسان مع جاره .

  أرجو هللا سبحانھ وتعالى أن ینقلب ھذا الدرس إلى واقع عملي . 

 


