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ال یؤمن من ال یأمن جاره بوائقھ . – 1حق الجار    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ال یؤمن من ال یأمن جاره بوائقھ . – 1حق الجار  - 07الندوة :  -عطر السنة 

2014 -09-07  

  مقدمة :

  المذیع:

أعزائي المشاھدین السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ، مرحباً بكم إلى حلقة جدیدة من :" عطر السنة "   

الحلقة من فیض النبوة وعبقھا من فم أستاذنا الكریم الدكتور محمد راتب النابلسي ، نستنشق في ھذه 

  الذي شرفنا ویشرفنا دائماً بحضوره .

  الدكتور راتب :

  بارك هللا بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  المذیع:

لذي طالما أعزائي المشاھدین في برنامجنا ھذه الحلقة سوف نتحدث عن حقوق الجار ، ھذا العبق ا 

ً من الزمن ، فكانوا خیر أمة أخرجت للناس ، أستاذنا  عاش المسلمون فیھ وتحت ظاللھ الوارفة ردحا

النبي صلى هللا علیھ وسلم في حدیقة نبوتھ تحدث كثیراً عن حقوق الجار ، وقال النبي صلى هللا علیھ 

  وسلم :

ثُھُ )   )(( مازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیَُوّرِ

  [متفق علیھ عن ابن عمر]

  نقف معكم أستاذنا حول معنى حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم : 

ِ َوَما ذَِلَك؟ قَاَل : ِ ال یُْؤِمُن . قَالُوا : یَا َرُسوَل �َّ ُ ال یُْؤِمُن ، َو�َّ ِ ال یُْؤِمُن ، َو�َّ َجاٌر ال یَأَْمُن  ((َو�َّ

  َجاُرهُ بََوائِقَھُ))

  أبي سعد البصروي عن أبي ھریرة] [أمالي

   ما ھي البوائق وكیف یكون فھمنا لھذا الحدیث ؟ 

  في اإلسالم جوانب ثالثة ؛ فردي و اجتماعي و نفسي :

  الدكتور راتب :
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البوائق الغوائل ، الشرور، واألحقاد وما إلى 

ذلك ، على كّل ھذا اإلسالم العظیم فیھ جانب 

نب نفسي ، فردي ، وجانب اجتماعي ، وجا

فالجانب الفردي عالقتك با� عز وجل ، أما 

الجانب االجتماعي فعالقتك بمن حولك ، 

بصراحة ھناك أب ، و أم ، وزوجة ، و ابن ، 

و بنت ، و أحفاد ، و جیران ، و زمالء بالعمل 

، و عامة الناس ، فكأن ھذا الحدیث الشریف 

ن ھو الجار ؟ بعض العلماء اجتھد و قال : اقتصر على عالقة محددة وھي عالقة الجوار ، لكن م

أربعون بیت جار ، یمیناً أربعون ، وشماالً أربعون ، وأنا أقول اآلن : أربعون نحو األعلى، وفي الیابان 

نحو األسفل ، أي اإلنسان الذي یلوذ بك ، ھذا الجار لھ حقوق وعلیھ واجبات ، فأنت حینما تعاملھ معاملة 

في الدین إما أن تقنع الناس بالدین بلغتك ، بأدلتك ، بفكرك ، بإشراقاتك ، وإما طیبة ، ھناك ملمح دقیق 

أن تعاملھ معاملة حسنة فتستلین بھا قلبھ ، فأنا أرى أن العالقة مع الجار عالقة إیجابیة ، فحینما یكتشف 

ً وتفقداً ی ً وسالما ً ومودة وإكراما ً وإیناسا تأكد لھ عظمة ھذا الجار أنني ملتزم بدیني ثم یرى مني لطفا

  ، فأنا یمكن أن أدعو إلى هللا بلساني أو بعملي.الدین

  المذیع:

  وقلتم أستاذ : اإلحسان قبل البیان . 

  اإلحسان طریق اإلقناع بالدین :

  الدكتور راتب :

ي القدوة قبل الدعوة ، واإلحسان قبل البیان ، فأنا ماذا أفعل ؟ أنا أفتح قلب ھذا الجار بإحساني لیفتح ل 

  عقلھ لبیاني :

  

(( یا داود ذكر عبادي بإحساني، فإن القلوب 

جبلت على حّبِ من أحسن إلیھا وبغض من 

  أساء إلیھا ))

  [ ورد في األثر ]
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مرة سمعت عن رجل صالح لھ جار مدمن خمر ، وكان فقیراً جداً ، فكان یأتیھ بالمساعدات  

فمن شدة محبتھ لجاره ، ولھذا اإلحسان رغم انغماسھ بالمعصیة ، تاب وبالعطاءات من حین إلى آخر ، 

ً قد ال تجد مناسبة لتقنع الناس بالحق ، أما اإلحسان  إلى هللا ، تاب إلى هللا من إحسان جاره ، فأحیانا

  فطریق لإلقناع .

  المذیع:

اعتنى بھذه الدائرة الضیقة ،  أستاذنا التالحم االجتماعي في اإلسالم ھناك دوائر أو مراتب فیھ ، اإلنسان 

وھي عالقة المسلم بجیرانھ ، یحسن إلیھم ، ویكف شره عنھم ، لئال یدخل في دوائر الفعل وردة الفعل ، 

  قال النبي صلى هللا علیھ وسلم :

  ((من كان یؤمن با� والیوم اآلخر فلیكرم جاره))

  [ مسلم عن عن أبي شریح العدوي]

  التالحم االجتماعي في اإلسالم :

  الدكتور راتب :

قبل ذلك كأنني أتصور أنھ یوجد عالقات محددة ، ھناك عالقة نسب ؛ أخوة ، أخوات ، عم ، و عالقة  

جغرافیة ؛ عالقة جوار ، وعالقة عمل ؛ الزمیل ، اإلسالم غطى كل ھذه العالقات ، غطى العالقات 

والعالقات المھنیة ، الزمیل لھ حق علیك ، والجار لھ حق علیك ، الخاصة ، والجغرافیة ، والجوار ، 

وابنك لھ حق علیك ، أنا حینما أتحرك وفق منھج هللا ، دائماً ھناك تفكیر جدید أنھ ال یوجد نجاح جزئي ، 

ن ال یوجد إنسان ناجح إال إذا كان عالقتھ مع أسرتھ عالیة جداً ، أو مع الجیران جیدة ، أحیاناً إنسان یكو

في بیتھ قاسیاً جداً ، لكن إذا خرج من البیت یتأنق ویتعطر ، یلقي كلمات رائعة ، یبتسم ، فھذه الحالة 

  ازدواجیة ، لذلك الملمح الرائع في كالم النبي صلى هللا علیھ وسلم :

  ((خیُركُم خیُركُم ألْھِلِھ ، وأنا خیُركُم ألْھِلي))

  [الترمذي عن عائشة أم المؤمنین]

طف اإلنسان خارج بیتھ من أناقتھ ، من عطره ، من انتقاء كلماتھ ، من ابتسامتھ ، من جزء من ل 

  ترحیبھ ، من مصلحتھ ، أما في البیت فحقیقتھ ، اإلنسان یبدو على حقیقتھ في البیت ، لذلك :

  ((خیُركُم خیُركُم ألْھِلِھ، وأنا خیُركُم ألْھِلي))

  [الترمذي عن عائشة أم المؤمنین]

  المذیع:

أستاذنا ھناك عالم یعظم المادة ویعتني جداً بالحریات الشخصیة ، ھناك من یعتقد أو من یشعر أن  
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الحدیث عن حقوق الجیران ھو تشابك في العالقات یؤذي الحریات الشخصیة ، لذلك ھو یمیل على أن 

    یكون مستقالً بحیاتھ ، كأنھ یفھم حقوق الجیران على أنھا تعارض االستقاللیة .

  یة التي تنتھي بعدوان على حریة اآلخرین لیست حریة :الحر

  الدكتور راتب :

   

أنا أرى أن ھناك جواباً موحداً ، تنتھي حریتي 

الشخصیة حینما تبدأ حریة اآلخرین ، فأنا 

أدرس ، الجار یطرب من أغنیة معینة ، 

بصرف النظر عن حكم األغاني ، ، لو أنھ 

ھو رفع صوت المذیاع وعكر علّي دراستي 

حر ، ولكنھ اعتدى على حریتي ، الحریة التي 

تنتھي بعدوان على حریة اآلخرین لیست حریة 

، أنا بصرف النظر عن موضوع الفقھ والحكم 

الشرعي للموضوع ، یسمع بینھ وبین نفسھ ال أن یقلق الناس ، ھناك طالب یدرسون وال سیما في 

 ً بالدراسة ، وھناك جار ال عالقة لھ بالعلم ، ال یوجد عنده  االمتحانات العامة ، تجد في البیت اھتماماً بالغا

  أوالد یدرسون تجده یرفع الصوت .

  المذیع:

أستاذنا الكریم أحسن هللا إلیكم ، ھناك من یقول : أنا لست بھذه المواصفات فأنت تریدني أن أحسن إلى  

  الجوار ولكنني أنا ما زلت مع أھلي في أول الطریق .

  نھج النبي :خضوع كل إنسان لم

  الدكتور راتب :

أنا جوابي : أكبر جّراح قلب في األرض إذا 

أراد أن یعطي حقنة لمریض وأقل ممرض في 

األرض إذا أراد أن یعطي حقنة لمریض 

ً ، موضوع المقام موضوع متشابھان  تماما

  :آخر
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  (( وإنَّ هللا أمَر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  ھریرة ] [مسلم والترمذي عن أبي

إعطاء حقنة لمریض یستوي في األدوات وفي المعدات واآللیات أعلى جّراح قلب وأقل ممرض ، فھذا  

  یجب أال یقال : أنا لست نبیاً ، ومن قال لك أنت نبي ؟ أنت مؤمن مكلف أن تخضع لمنھج النبي :

  (( وإنَّ هللا أمَر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  ي ھریرة ][مسلم والترمذي عن أب

  المذیع:

  أستاذنا الكریم نعود إلى الحدیث الشریف : 

  ((... َوَال یَْدُخُل َرُجٌل اْلَجنَّةَ َال یَأَْمُن َجاُرهُ بََوائِقَھُ ))

  [ أحمد َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك]

   ماذا یرید النبي صلى هللا علیھ وسلم منا في ھذا الحدیث ؟ 

  المؤمن إنسان متواضع یعرف للناس حقوقھم ومشاعرھم :

  الدكتور راتب :

أسوأ جار إن رأى خیراً كتمھ ، وإن رأى شراً أذاعھ ، أسوأ إمام إن أحسنت إلیھ لم یقبل وإن أسأت لم  

یغفر ، ھذه صفة بالقوي ، وصفة بالجار ، القوي إن أحسنت لم یقبل وإن أسأت لم یغفر ، أما المؤمن 

  ع یعرف للناس حقوقھم ، یعرف للناس مشاعرھم ، ویعرف للناس خصوصیاتھم .فمتواض

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

إذاً نستطیع أن نلخص ھذا الحق بما تفضلتم بھ : إذا رأیت خیراً فانشر ھذا الخیر وإذا رأیت شراً فاستر  

ً ولم یبق من وقت الحلقة إال أن أشكرك على ھذه النفحات العطرة ، ھذا الشر ،  الوقت جرى سریعا

أعزائي المشاھدین كذلك أشكركم على حسن المتابعة ، ألقاكم في حلقة قادمة من عطر السنة نستمع من 

  اتھ .فم أستاذنا المبارك محمد راتب النابلسي ، جزاه هللا خیراً ، و السالم علیكم ورحمة هللا وبرك

 


