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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفصیل في حقوق الجار . – 2حق الجار  - 08الندوة :  -عطر السنة 

2014 -09-08  

  مقدمة :

  المذیع:

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

الحلقة بإذن هللا تعالى من فم أستاذنا الكریم الدكتور محمد راتب النابلسي ، الذي شرفنا نتفیأ في ھذه 

ویشرفنا في ھذه الحلقات المباركة ، نتفیأ ظّل توجیھات النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وعبق حدائقھ 

باركاً طاھراً الزاھرة ، إذ یتحدث عن الجوار و حق الجوار ، الذي یجعل ھذا المجتمع المسلم مجتمعاً م

  كریماً ، ھكذا ینبغي أن تكون حیاتنا نحن المسلمون ، حیاكم هللا أستاذنا الكریم ، وأھالً بكم .

  الدكتور راتب :

  بارك هللا بكم ونفع بكم . 

  المذیع:

أستاذنا الكریم تحدثنا في حلقة سابقة عن الجار ، وما قسم هللا لھ من حقوق ، نرید أن نفصل في ھذه  

    لتي جعلھا هللا من حقوق واجبة األداء .الحقوق ا

  حقوق الجار :

  الدكتور راتب :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد  

 األمین ؛ لعل ھناك من آثار النبوة أقواالً لطیفة في ھذا الموضوع أتدرون ما حق الجار ؟ " إن استعان

بك أعنتھ ، وإن استنصرك نصرتھ ، وإن استقرضك أقرضتھ ، وإن مرض عدتھ ، وإن مات شیعتھ ، 

وال تستطل علیھ بالبناء فتحجب عنھ الریح إال بإذنھ ، وإذا اشتریت فاكھة فأھِد لھ منھا ، فإن لم تفعل 

  ن تغرف لھ منھا ".فأدخلھا سراً ، وال یخرج بھا ولدك لیغیظ بھا ولده ، وال تؤذه بقتار قدرك إال أ

  المذیع:

ھذه منظومة ال بد من أن نقف عند كل واحدة منھا في حلقة ، ما شاء هللا ، نبدأ بھذه الحقوق حقاً حقاً لو  

    تكرمتم .
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  إعانة الجار :

  الدكتور راتب :

   

ً اإلنسان یكون  إن استعان بك أعنتھ ، أحیانا

ً ، وال بد من شراء الدواء ، فإذا كلف  مریضا

ار جاره أن یشتري لھ الدواء ھذه استعانة ، الج

استعان بك على شراء الدواء ، أو استعان بھ 

على حّل مشكلة ، أو استعان بھ على قضاء 

حاجة ، أو طلب منك رغیف خبز مساء ، أو 

عنده ضیوف ، حوائج كثیرة جداً ، إذا أحّب هللا 

عبده جعل حوائج الناس عنده ، كلفھ بحوائج 

وھذا یؤدي إلى عالقات طیبة  لة أن تلبي ھذه الحاجات ، ھذا وساف شرف للمؤمن ،الناس ، والبطو

  ، وصدقاً أنا أسمع من السلف الصالح عن عالقات الجوار الشيء الذي ال یصدق اآلن .جداً 

  المذیع:

غالیق أستاذنا جاء في بعض االثار عن النبي صلى هللا علیھ وسلم : " إن � عباداً جعلھم مفاتیح للخیر م 

   للشر ، وجعل حوائج العباد إلیھم تكرمة لھم ". هللا شرف ھؤالء بأن جعلھم یعینون اآلخرین .

  بطولة اإلنسان بالعمل الصالح :

  الدكتور راتب :

رجل لھ جار تزوج ، وبعد خمسة أشھر كان 

حملھا بالشھر التاسع ، فھو بإمكانھ أن یطلقھا ، 

عھ ، والشرع أو یردھا إلى أھلھا ، والقانون م

معھ ، والناس معھ ، أراد أن یحملھا على 

التوبة ، جاء لھا بوالدة ولدت ، أخذ الغالم 

تحت عباءتھ ، وقف أمام باب المسجد إلى أن 

نوى اإلمام صالة الفریضة ، وضع ھذا الغالم 

وراء الباب ، وأدى المسلمون صالة الفجر ، 

حولھ ، سأل : ما القصة ؟ فقالوا : لقیط ، قال : أنا أكفلھ،  بعد نھایة الصالة بكى ھذا الطفل ، تحلق الناس
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ھذا الذي ورد ، وأنا لیس من عادتي أن أروي المنامات ، ھذا اإلمام رأى رسول هللا في منامھ فقال لھ : 

ً إنھ رفیقي في الجنة ، ألنھ عوض أن یفضحھا تركھا ، وأقال عثرتھا ، وأعادھا إلى  قل لجارك فالنا

  ، وسترھا ، فاإلنسان بطولتھ بالعمل الصالح : جادة الصواب

اِلُح یَْرفَعُھُ ﴾   ﴿ َواْلعََمُل الصَّ

  ]10[ سورة فاطر: 

  المذیع:

    نعود إلى حقوق الجوار ، إذا استعانك أعنتھ . 

  نصر الجار :

  الدكتور راتب :

ر مغّنٍ أقلقھ قلقاً وإن استنصرك نصرتھ ، طلب منك مساعدة ، یبدو أن اإلمام أبو حنیفة النعمان لھ جا 

مستمراً ، أضاعوني وأيَّ فتى أضاعوا ، ضجر منھ ثم سكت ألنھ قبض علیھ ، فذھب أبو حنیفة إلى 

صاحب الشرطة وشفع لھ ، وأركبھ على دابتھ عائداً إلى البیت ، و قال لھ : یا فتى، ھل أضعناك ؟ 

  بیانك ، الجار أحق الناس .اإلنسان عبد اإلحسان ، افتح قلبھ بإحسانك عندئذ یفتح لك عقلھ ل

  المذیع:

  وإذا استنصرك نصرتھ . 

  اإلحسان للجار و إقراضھ إن طلب ذلك :

  الدكتور راتب :

وإن استقرضك أقرضتھ ، أحیاناً قرض عیني طلب رغیف خبز ، طلب مبلغاً بسیطاً، أنت حینما تقرضھ  

البطولة أن تمتن العالقة مع من حولك إما أھلك ضمن البیت ، أو الجیران متنت العالقة بینك وبینھ ، 

ً ، أو الزمالء في العمل ، العالقات االجتماعیة ، أنت حینما تحسن للجار أنشأت مودة ما بینك  جغرافیا

  وبین الجار ، المودة تمتص بعض المنغصات في المستقبل .

  المذیع:

بك أعنتھ ، وإذا استنصرك نصرتھ ، وإن استقرضك أقرضتھ ،  أستاذنا الكریم تقول : وإن استعانك 

  الرابعة .

  حقوق أخرى للجار :

  الدكتور راتب :
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وإن أصابتھ مصیبة عزیتھ ، إن أصابھ خیر ھنأتھ ، أنجب جارك مولوداً ھنأتھ ، وال تستطل علیھ  

  بالبناء فتحجب عنھ الریح إال بإذنھ ، ھذا شيء دقیق جداً .

  المذیع:

  ا ھذا تأسیس في تخطیط المدن ، ینبغي أن یكون ھناك مواصفات وقیاسات .أستاذن 

  الدكتور راتب :

قد یكون الجار غنیاً یعطي ابنھ مبلغاً كبیراً للمدرسة ، أو فواكھ غالیة جداً ، أو حلویات مستوردة ، ھذا  

ت ، وھذا المبلغ الكبیر ، االبن لیس عنده ھذا الفھم الدقیق الشرعي ، قد یتباھى أمام أصدقائھ بھذه األكال

فالبطولة أن تعطي ابنك المبلغ المعقول الذي یستوي فیھ جمیع الطالب ، ھذا من حق الجار ، ھذا الجار 

فقیر ، ھذا الجار غني ، فأنت ممكن أن تطعم ابنك ما شئت في البیت ، أما أن یأخذ الطعام النادر 

وال تؤذه بقتار قدرك إال أن تغرف لھ منھا ، وإذا والغالي جداً إلى المدرسة فھذا خطأ یؤذي جارك ، 

اشتریت فاكھة فأھِد لھ منھا ، فإن لم تفعل فأدخلھا سراً ، وال یخرج بھا ولدك لیغیظ بھا ولده ، ھذه آداب 

  اإلسالم ، اإلسالم عقائد، عبادات ، آداب .

  المذیع:

نار ، وذكر للنبي من كثرة صالتھا ولذلك جاء في حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم أن امرأة دخلت ال 

  وصیامھا فبیّن سبب دخولھا النار أنھا كانت تؤذي جیرانھا بلسانھا ، كما جاء في الحدیث .

  االبتعاد عن انتزاع إعجاب اآلخرین و العلو علیھم :

  الدكتور راتب :

  فلذلك : 

  

(( وإن الرجل لیتكلم بالكلمة ال یلقي لھا باالً 

  بعین خریفاً))یھوي بھا في جھنم س

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

یتكلم بالكلمة مفتخراً ، متباھیاً ، مستصغراً من  

حولھ ، و یفعل ذلك لینتزع إعجاب اآلخرین ، 

و ینتزع الثناء علیھ منھم ، ھذا مرض نفسي ، 

أنت حینما تعلو على من حولك ھناك مشكلة 

  تنشأ فیما بینك وبینھم .



5 

تفصیل في حقوق الجار . – 2حق الجار    

  المذیع:

علیائھ یتولى الدفاع عن حقوق الجیران فینبغي أن یفھم كل واحد منا أن حق الجار لیس  إذا كان هللا في 

   أدباً زائداً ، أو لیس في ھامش الحیاة ، إنما ھو حق أمر هللا بتأدیتھ .

  النّور الذي یلقى في قلب المؤمن یھدیھ إلى سواء السبیل :

  الدكتور راتب :

  یلقي هللا في قلبھ نوراً :اإلنسان حینما یكون لھ اتصال با�  

  

َ َوآَِمنُوا بَِرسُوِلِھ  ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ

یُْؤتِكُْم ِكْفلَْیِن ِمْن َرْحَمتِِھ َویَْجعَْل لَكُْم نُوراً 

  تَْمُشوَن بِِھ ﴾

  ] 28[ سورة الحدید: 

ھذا النور الذي یلقى في قلب المؤمن من قبل  

یھدیھ إلى سواء السبیل ، یھدیھ  هللا عز وجل

إلى الحكمة ، وال یوجد عطاء إلھي یفوق 

  الحكمة :

  ﴿ َوَمن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیراً ﴾

  ] 269[ سورة البقرة: 

الحكمة أن تقف من جارك الموقف الكامل ، إما موقف المودة ، أو موقف البذل والتضحیة ، أو موقف  

لجمیل ، یجب أن یكون ھناك مودة و عطاء و ستر ، أحیاناً یكون ھناك مشكلة في بیت جارك ، الستر ا

   و یرتفع الصیاح ، أینما جلست تقول : صار مشكلة عند فالن ، تتكلم بھا للناس جمیعاً ؟

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

  ما أجمل النبي صلى هللا علیھ وسلم ، وصدق هللا حینما وصفھ : 

  ﴿ َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم ﴾

  ] 4[ سورة القلم: 
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أشكركم أستاذنا على ما تفضلتم بھ في ھذه الحلقة ، وأنتم أعزائي المشاھدین كذلك أشكركم على حسن  

  المتابعة ، ألقاكم في حلقة قادمة ، نتحدث فیھا من عطر السنة ، و السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .

 


