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حجم حقوق الجار في اإلسالم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حجم حقوق الجار في اإلسالم . - 072الدرس : 

2014 -12-04  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیّدنا محّمد، وعلى آلھ وأصحابھ الطیّبین الطاھرین،  

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم أمناء دعوتھ، وقادة ألِویَتِھ، وارَض عنّا وعنھم یا رّب 

  إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن ُوحول الشھوات إلى جنّات القربات.

  الجیران مراتب ثالث :

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

  [مسلم عن أبي ھریرة]

ن جاره بوائقھ، فالجیران أیھا األخوة؛ عموماً مراتب ثالث، بوائقھ أي شروره، ال یدخل الجنة من ال یأم 

جار لھ علیك حقوق ثالثة، حق الجوار، وحق القربة، وحق اإلسالم، أي جار قریب مسلم، ابن خالك، 

  ابن عمك، جارك ومسلم وقریب لھ علیك حق اإلسالم، وحق الجوار، وحق القرابة، ھذا أول جار.

ر قریب، لھ علیك حقان؛ حق الجوار، وحق اإلسالم، لك جار غیر مسلم، المرتبة الثانیة؛ جار مسلم غی

  طبعاً غیر قریب، لھ علیك حق الجوار.

  ھناك حق الجوار، وحق اإلسالم، وحق القرابة. 

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

  [متفق علیھ من حدیث ابن عمر]

أو عالقات جغرافیة مكان، أو  -عالقات نسب -قات إما عالقات قرابة كأن للجار میراثاً، ألن العال 

عالقات عمل زمالة، لك جار، ولك زمیل في العمل، ولك قریب، القریب حق النسب، والزمیل حق 

   العمل، والجار حق الجوار.

  عظمة ھذا الدین أنھ ال فرق لعربي على أعجمي إال بالتقوى :

أقول الحدیث، سیدنا سعد بن أبي وقاص كان خال رسول هللا وما فدى لذلك الحدیث الصحیح وقبل أن  

  الرسول أحداً من أصحابھ إال سعد بن أبي وقاص في معركة أحد قال لھ:
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  (( سعد ارم فداك أبي وأمي ))

  [الطبراني عن سعد]

النبي صلى هللا علیھ وسلم ما فدى أحداً من  

أصحابھ إال سعد بن أبي وقاص، وكان إذا دخل 

على النبي صلى هللا علیھ وسلم یقول: " ھذا 

خالي أروني خاالً مثل خالي"، توفي رسول هللا 

قال عمر بن الخطاب لھذا الصحابي الجلیل: " 

یا سعد ال یغرنك أنھ قد قیل خال رسول هللا 

فالخلق كلھم عند هللا سواسیة، لیس بینھ وبینھم 

  قرابة إال طاعتھم لھ".

  ن هللا طاعتك فقط، فالقرابة ال تقدم وال تؤخر، والدلیل قال تعالى:ھناك عامل واحد یقربك م 

  ﴿ تَبَّْت یََدا أَبِي لََھٍب َوتَبَّ ﴾

  ]1[ سورة المسد: 

  عم النبي صلى هللا علیھ وسلم. 

  سلمان فارسي: 

  ((... سلمان منَّا أھل البیت ))

  [ الحاكم والطبراني عن كثیر بن عبد هللا المزني عن أبیھ عن جده ]

  عم النبي من أعلى أرومة من النسب، أعلى درجة، قال تعالى: 

*َما أَْغنَى َعْنھُ َمالُھُ َوَما َكَسَب*َسیَْصلَى نَاًرا َذاَت لََھٍب*َواْمَرأَتُھُ َحمَّ  الَةَ ﴿ تَبَّْت یََدا أَبِي لََھٍب َوتَبَّ

  َطِب*فِي ِجیِدَھا َحْبٌل ِمْن َمَسٍد﴾اْلحَ 

  ] 5-1[ سورة المسد: 

  ((... سلمان منَّا أھل البیت ))

  [ الحاكم والطبراني عن كثیر بن عبد هللا المزني عن أبیھ عن جده ]

  فارسي، صھیب رومي: 

  (( نعم العبد صھیب لو لم یخف هللا لم یعصھ))

  [ كنز العمال عن عمر]

  سلمان منا فارسي، صھیب رومي، أبو لھب عربي أصیل، قال تعالى: 
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*َما أَْغنَى َعْنھُ َمالُھُ َوَما َكَسَب﴾   ﴿ تَبَّْت یََدا أَبِي لََھٍب َوتَبَّ

  ] 2-1[ سورة المسد: 

  إذاً إسالمنا أممي، قال تعالى: 

ِ أَتْقَاكُْم ﴾   ﴿ إِنَّ أَْكَرَمكُْم ِعْنَد �َّ

  ]13[ سورة الحجرات: 

  ال یوجد غیر ھذا المقیاس، قال النبي صلى هللا علیھ وسلم: 

ِ َوالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة َوإِْن َعْبٌد َحبَِشيٌّ ...))   ((.. أُوِصیكُْم بِتَْقَوى �َّ

  [الترمذي َعْن اْلِعْربَاِض ْبِن َساِریَةَ]

دین أن الناس سواسیة كأسنان عظمة ھذا الدین أنھ ال فرق لعربي على أعجمي إال بالتقوى، عظمة ھذا ال 

    المشط.

  االعتماد على المقیاس الموضوعي ال االنتمائي :

لذلك عندنا مقاییس تعتمد في أي مكان، في أي بلد، في أي مجتمع، مقاییس موضوعیة، وھناك مقاییس  

یل القامة، انتمائیة، الشيء بالشيء یذكر؛ كنت في أمریكا في لقاء طیب واحد، أنا ال أقیّم لكنھ كان طو

یرتدي ثوباً لكنھ قصیر جداً تحت ركبتھ، مطابقاً للسنة، ولھ لحیة قد تصل إلى سرتھ وهللا، قال لي: أنا 

أدعوك لتزور معمل السیارات األول في أمریكا كادیلك، جینرال موتورز، وهللا دعاني الیوم الثاني بقینا 

ن ثم السقف ثم جاء بیریبورت للحمھا، أربعمئة سبع ساعات بالمعمل، بدأنا من أرضیة السیارة ثم الجانبی

وثمانون قطعة، مشینا معھا حتى شغلت أنا السیارة، خط السیر كان ثالثین كیلو متراً، أنا شغلت سیارة 

في آخر مرحلة طبعاً، خط السیر كان ثالثین میالً، خط للبواط، خط للمحرك، خط للغالف المعدني، كل 

الذي دعاني لھ مكانة في المعمل كبیرة جداً، یخطط لتصمیم سیارة بعد دقیقة تظھر سیارة، ھذا الشخص 

عشرین عاماً، وضع السیارة عندنا أربعة أبواب، زوجتھ إلى جانبھ، وأمھ في الخلف، أو أختھ، بعد 

عشرین عاماً ال یوجد إال ھو و زوجتھ فقط، و یوجد في الوراء الكلب فقط، ھناك تطورات اجتماعیة، 

یصمم سیارة لبعد عشرین عاماً، مظھره تكاد تصل لحیتھ إلى سرتھ، وثوبھ قصیر، لفت  فھذا مھمتھ أن

  نظري ھناك اإلنسان قیمتھ فقط بإنجازه.
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ھنا في ھذا المكان المقیاس موضوعي، بأي 

مكان آخر یوجد رواسب، و تحزبات، و 

طائفیة، المقیاس انتمائي، واألمة عندما تعتمد 

خر األمم، وعندما المقیاس االنتمائي تصبح آ

تعتمد المقیاس الموضوعي، تكون أول األمم، 

كالمي دقیق جداً، كل ما نعانیھ من تخلف، 

عندنا اعتماد على المقیاس االنتمائي ھذا منا 

عیّنھ، ھذا استبعده، یكون معھ دكتوراه، یحمل 

ً قفز قفزة مذھلة رقمھ كان مئة وأربعة عشر عال ً اآلن رقمھ أربعة أعلى شھادة، أذكر بلداً إسالمیا میا

اقتصادیاً، تركیا، قُدم لرئیس الوزراء الحالي ثالثمئة شخص من حزبھ لیتعینوا بھذه المناسبة اآلن وھو 

رئیس وزارة، قال: ال، ھذه تركیا وطن ال یحتل المنصب إال الكفء ولو كان ضدي. مقیاس موضوعي 

ذا لیس منا استبعده، تستخدم اآلن كلمة إقصاء، أو انتمائي، انتمائي یصبح وراء األمم، ھذا منا عیّنھ، ھ

یأتي إنسان قوي یقصي كل من لیس منھ، فبھذه الطریقة یصبح آخر أمة، أنا ما كنت أصدق أن شخصاً 

لیس لھ مظھر مقبول بل صارخ، ثوبھ قصیر إلى سرتھ ویصمم سیارة كادیلك لبعد عشرین عاماً، یحتل 

شأنھ الخاص، أما الشأن العام فمتفوق في اختصاصھ، یحتل  أعلى مكانة في المعمل، ثوبھ ھیئتھ ھذا

  أعلى مرتبة عندنا.

ً فنحن آخر أمة في األرض، أو أن نعتمد مقیاساً   ً انتمائیا أنا أقول ھذه الكلمة: إما أن تعتمد مقیاسا

ل: ال، موضوعیاً ممكن أن نسابق األمم الكبرى بھذه الطریقة، أعطوه ثالثمئة اسم لرئیس الوزراء اآلن قا

   ھذه تركیا وطن ال یحتل المنصب إال الكفء ولو كان ضدي، ھذا مفھوم المواطنة.

  البشر عنصریون أو إنسانیون :

أیھا األخوة الكرام؛ قد ال تصدقون اآلن كلمة مواطنة، وطنیة، كلمة متداولة كثیراً، لكن ھل تصدقون أن  

النبي صلى هللا علیھ وسلم في المدینة أّكد فیھ حق المواطنة، المدینة فیھا أوس وثنیون، أول خطاب ألقاه 

وثني لیس مسیحیاً، أوس وثنیون، وفیھا خزرج وثنیون، وفیھا أوس مسلمون وخزرج مسلمون، وفیھا 

بي، یھود، وفیھا نصارى، وفیھا أعراب، وفیھا موال، ومع ذلك قال: "أھل یثرب أمة واحدة". كالم الن

الوثني والمسلم والمسیحي والیھودي واألعراب كلھم أمة واحدة، سلمھم واحدة، وحربھم واحدة، للیھود 

دینھم، ولنا دیننا، فما لم نعتمد المقیاس الموضوعي لن نتقدم وال أنملة، مقیاس موضوعي ال انتمائي، فإذا 

  اعتمدنا المقیاس االنتمائي كنا آخر األمم.
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ة: ھؤالء البشر إما أن یكونوا لذلك أنا أقول كلم

عنصریین أو أن یكونوا إنسانیین، ألبدأ بمثل 

بسیط جداً؛ زوج جالس مع زوجتھ أمضى 

في  -حماتھ - السھرة كلھا في االستھزاء بأمھا

الیوم التالي تجرأت وتكلمت كلمة واحدة عن 

أمھ، فأقام علیھا الدنیا وكاد یطلقھا، یتكلم عن 

ال یوجد مشكلة، أمھا عشر ساعات استھزاء 

ً تقیم علیھا النكیر، فأنت  تتكلم عن أمك حرفا

عنصري، نرفع المستوى؛ حق الفیتو في مجلس األمن حق عنصري، خمس دول إن قالت: ال، یكون 

ھناك أزمة، حرب أھلیة، الموتى بمئات األلوف، ال یوجد أي قرار یفرض حظراً جویاً على بلد معین، 

لمأساة من ثالث سنوات فقط، كلمة، قرار من مجلس األمن: حظر جوي لو كان ھناك حظر جوي تنتھي ا

فوق سوریا، انتھت العملیة، ال یوجد حظر جوي أبداً، فمھما تقدمت المعارضة یأتي القصف الجوي 

ینھیھا، فكل دولة أو إنسان یرى لھ ما لیس لغیره، وعلى غیره ما لیس علیھ، ھو عنصري، ومادامت 

الحروب لن تقف أبداً، في اللحظة التي تتوھم أن لك ما لیس لغیرك، نبدأ ھناك عنصریة في األرض 

بالزوج؛ یمكن أن یمضي سھرة بأكملھا استھزاء بأم زوجتھ فإن تكلمت زوجتھ كلمة واحدة على أمھ أقام 

علیھا النكیر، وكاد یطلقھا، ھذا الزوج عنصري، وحق الفیتو في مجلس األمن حق عنصري، وما دام 

  ة لن تقف الحروب في األرض.ھناك عنصری

قلت لكم منذ عدة أیام أن ھناك مؤلفاً ألّف كتاباً سماه: معذبو األرض، بیّن فیھ ھذه الحقیقة، كتب ثمانمئة  

صفحة، مادام ھناك عنصریة في األرض الحروب لن تقف، إلى أن ترى أن لغیرك مالك، وأن علیك ما 

یوقف الصراع في األرض، واالتجاه العنصري یدین  على غیرك تقف الحروب، لذلك االتجاه اإلنساني

   الصراع في األرض.

  حق الجار :

  النبي صلى هللا علیھ وسلم قال مرة: 

  

(( أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك 

أعنتھ، وإن استنصرك نصرتھ، وإن 

استقرضك أقرضتھ، وإن مرض عدتھ، وإن 

مات شیعتھ، و إن أصابھ خیر ھنأتھ، وإن 
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بالصحراء أو بوادي  -مصیبة عزیتھ، وال تستطل علیھ بالبناء فتحجب عنھ الریح إال بإذنھ أصابتھ

وال تستطل علیھ بالبناء فتحجب عنھ الریح إال بإذنھ،  -الحجاز أھم شيء الریح، عوض الریح الشمس

ولده، وال  وإذا اشتریت فاكھة فأھد لھ منھا، فإن لم تفعل فأدخلھا سراً، وال یخرج بھا ولدك لیغیظ بھا

  تؤذه بقُتار قدرك إال أن تغرف لھ منھا))

  [مكارم األخالق للخرائطي َعْن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده]

  حتى رائحة الشواء ممنوعة بین الجارین إال أن تقدم لھ شیئاً من ھذا الشواء. 

ویات غالیة جداً، ھناك أیھا األخوة الكرام؛ أحیاناً طفل یأتي إلى المدرسة یجد صدیقھ أو زمیلھ معھ حل 

قطع أجنبیة ثمن القطعة دیناران مثالً، األب غني أو یعطي ابنھ مبلغاً ضخماً، أنا أعدھا ھذه ممنوعة، 

ً من  یجب أن تعطي ابنك شطیرة طعام أو قطعة حلوى تتناسب مع الطبقة الوسطى، وأن تعطیھ مبلغا

یراً ھو طفل صغیر یتیھ على من حولھ، أو أن المال یتناسب مع الطبقة الوسطى، أما أن تعطیھ مبلغاً كب

    یأتي بأكالت غالیة جداً، ینشأ فساد كبیر.

  بطولة اإلنسان أن یدقق فیما یدخل إلى فمھ وفیما یخرج منھ :

أقول لكم ھذه المالحظة: لك ابن في المدرسة أطعمھ أفخر طعام في بیتك، أما في المدرسة فأعطھ  

مثل رفاقھ، ممكن تفاحة، مبلغ بسیط معقول مثلھ مثل رفاقھ، ال تجعل ابنك أعلى شطیرة عادیة مثلھ 

بكثیر ینشأ علیھ حقد بعد ذلك، ھو ال یوجد عنده إمكانیة أن یتواضع، یفتخر، انظروا إلى ھذه القطعة، 

خنزیر ثمنھا یقدر بدینارین، مع أنھ قد ال تصدقون أكبر حجم للحیوانات یذبح في الغرب، لذلك مخلفات ال

الدھون، الدھن األول استخدامھ في أوربا الخنزیر، فكانوا یكتبون بمحتویات قطع الحلو دھن خنزیر، 

ً لیس لھا معنى  ً فھموھا، اآلن یضعون أرقاما ً حیوانیاً، أیضا فالعالم اإلسالمي ال یشتریھا فكتبوا دھنا

نامج خاص، ھذا الرقم ماذا یعني؟ فإذا بالنسبة لك ، إذا كان اإلنسان خبیراً وفتح على االنترنیت ھناك بر

بھ دھن خنزیر، حتى یصرفوا إنتاجھم في العالم اإلسالمي، یكتبون: دھن خنزیز ثم كتبوا دھناً حیوانیاً ثم 

  رقموا.

أنا أقول وھذا اجتھادي الشخصي: الحلویات  

المصنوعة في بالدنا أفضل مئة ألف مرة 

ً من المستوردة، ألن الدولة المصدر ة قد شرعا

تكون أول دولة في لحم الخنزیر، والخنزیر فیھ 

دھن كثیر، وأرخص مادة دسمة في أوربا دھن 

الخنزیر، فلذلك تستخدم في الصناعة بشكل 

واسع جداً، فأنت ال تعرف، مارس أكلة 
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مستوردة، قطع شوكالتھ، قطع حلویات، كلھا مستوردة، ھذه فیھا دھن خنزیر، وأنت مسلم، ویمكن أن 

ى وقت و إلى جھد لتأخذ رأي الخبراء، تنظر في االنترنیت ماذا یعني ھذا الرقم، أما إذا أردت تحتاج إل

  أن ترتاح فخذ شیئاً وطنیاً.

أھم شيء أن على اإلنسان أن یدقق فیما یدخل إلى فمھ من طعام، وفیما یخرج من كالم، قال النبي صلى 

  هللا علیھ وسلم:

  ي لھا باالً، یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً ))(( وإن الرجل لیتكلم بالكلمة ال یلق

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

أھم شيء ما یدخل من طعام وما یخرج من كالم، أؤكد لكم مرة ثانیة، الحلویات الغالیة جداً جداً  

مستوردة، احتمال أن یكون فیھا لحم خنزیر تسعین بالمئة، وال تستطیع أن تقرأ باإلنكلیزي وإذا قرأت 

د أرقاماً، المواد المكونات أرقام ولیس أسماء، ھذا الرقم ماذا یعني؟ قد یكون شحم خنزیر، ألن إنتاج تج

  شحم الخنزیر في العالم الغربي یستعمل بشكل واسع لكل األكل، أرخص لحم في العالم لحم الخنزیر.

   

فلذلك أیھا األخوة الكرام؛ البطولة أن تدقق فیما 

رج، وأنت یدخل إلى فمك، وفیما یخ

بالصناعات الوطنیة المحلیة تستغني عن كل 

ھذه المتاھة، أما األجنبي ففیھ مشكلة، أنا عندما 

أسافر إلى بالد الغرب ال أقبل أن أدخل المطعم 

إال مع أحد أخواني المقیمین، یقول لي: ھذه ال 

تأكلھا، ھذا معھ دھن خنزیر، ومع ذلك في 

دھن أحیان كثیرة یضعون مسحة تلمعھ ھي من 

  الخنزیر، تجد الخبز یلمع، یضعون بالفرشاة دھن خنزیر، انتبھوا الواحد دینھ مھم جداً.

وإلى جانبھ إنسان  - توفي رحمھ هللا –مرة عالم من علماء الشام الكبار كان في أمریكا، جالس في حدیقة  

لخنزیر، ولحم أمریكي جاء موضوع الخنزیر وتحریمھ، فبدأ ھذا العالم الدمشقي یتكلم لھ عن لحم ا

الخنزیر أكثر من ساعة، فكان جواب األمریكي أعمق من جواب المتكلم قال لھ: كان یكفیك أن تقول لي 

ً في الطابق  ً تلتقي بطبیب یقول لك: بع بیتك العالي وخذ بیتا إن هللا حرمھ ھذه تكفي. إلھ، أنت أحیانا

لبك ال تناقشھ أبداً، خالق األكوان األرضي، انتھى، ھكذا قال الطبیب، أنت مع طبیب من أجل صحة ق

حرم علیك ھذا الطعام ترید أن تفھم لماذا ھو محرم؟ لیس ممنوع أن تفھم لماذا، لكن علة أیة أمر أنھ أمر 

  من عند الخبیر، فأنت إیمانك الكبیر یقتضي ما دام هللا عز وجل حرمھ فھو حرام.
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صالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وال 

األمین، اللھم أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تھنا، آثرنا وال تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى هللا 

  على سیدنا محمد النبي األمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


