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 حقُّ اجلار   -72

 اخلطبة األوىل: 

ؾِلح َفالَ  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد لِلِِ َكحح َؿح َهاِدَي إِنَّ اْلح

ًدا َطبحُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح  َلُه، َوَأشح

 أما بعد.  

 أَيا ادممـون ، طباَد الِلِ.

ةَ  بةل بؾةومِل ادةممـل،  إنَّ ِمن كَِعِم الِلِ تعاىل طؾقـا يف هذه الرشيعِة ادباركةِة أن ألَّ

لتحؼقِق ذلك َشائَع، وحدَّ  -سبحاكه وتعاىل-شتاََتا، وملَّ شعَثفا، وبد ََشَع الِلُ  ومجعَ 

 ،ِ ٍِ حدودًا، فػرَض سبحاكه وتعاىل طذ ادممـل واجباٍت وحؼوبًا لبعِضفم طةذ بعة

ُتصؾُِح ذاَت بقـِفم، وجتؿُع بؾوََبم، وتملُِّ  بل صدوِرهم، فؽان مةن تؾةك الرشةائِع 

 حقُّ اجلواِر. 

 ا ادممـون.أَي

ٌد باآلياِت البقـاِت، واألحاديِث الواضحِة، ففو َشيعةٌة  إن حقَّ اجلاِر طذ جاِره ممكَّ

ِن  َوالِةَديح ةُكوا بِةِه َشةقح ًا َوبِالح ِ ُبُدوا الِلََّ َوال ُترشح ُمؽؿٌة، وسـٌة بائؿٌة، بال الِلُ تعاىل: ﴿َواطح

َقَتةةاَمى َوادحََسةة َبةةى َوالح ُؼرح َسةةاكًا َوبِةةِذي الح ُـُةةِ  إِحح َةةاِر اجلح َبةةى َواجلح ُؼرح َةةاِر ِذي الح اكِِل َواجلح

ََمُكُؽمح إِنَّ الِلََّ ال ُُيِة ُّ َمةنح َكةاَن ُتحَتةاالً  بِقِل َوَما َمَؾَؽتح َأيح ِن السَّ َـحِ  َوابح اِحِ  بِاجلح َوالصَّ
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 . َفُخورًا﴾

كؾِّفم، بةريبِفم وبعقةِدهم، مسةؾِؿفم وكةافِرهم، فػي اآليِة الوصقِة باجلراِن   

من  "الصحقحل"وبد أكدَّ الـبيُّ  صذ الِل طؾقه  وسؾم  حقَّ اجلاِر تلكِقدًا طظقًَم، فػي 

بةالوا: إنَّ رسةوَل الِل  صةذ الِل طؾقةه  وسةؾم   بن طؿر وطائشةة احديث طبد الِل 

ُثهمازاَل جزيُل ُيوِصقـي باجلاِر حتى ضــُت أكَّ »بال:  .«ه َسُقَورِّ

وهذا يدلُّ طذ تلكقِد حقِّ اجلاِر، فنن الـبيَّ  صذ الِل طؾقه  وسؾم  ضنَّ أن هنايةَة هةذا 

 أن يؽوَن لؾجاِر كصقٌ  من ادراِث.  اْلرِص، وتؾك الوصايا من جزيَل 

 أَيا ادممـون.

 حؼوٍق كزى:  إن حؼوَق اجلاِر كثرٌة طديدٌة، وهي يف اجلؿؾِة دائرٌة طذ ثالثةِ 

 اإلحساُن إلقفم، وك ُّ األذى طـفم، واحتَمُل األذى مـفم. 

ُل، فنكه اإلحساُن إىل اجلراِن، فؼد أمر الِلُ  ا اْلقُّ األوَّ بذلك يف كتابِه، فؼال  أمَّ

َاِر  َقَتاَمى َوادحََساكِِل َواجلح َبى َوالح ُؼرح َساكًا َوبِِذي الح ِن إِحح َوالَِديح َبى سبحاكه:﴿َوبِالح ُؼرح ِذي الح

ُـُِ ﴾ َاِر اجلح  . َواجلح

من حديث أيب هريرة  ريض الِل طـه  بال: بال  صذ الِل طؾقه   "صحقح مسؾم"ويف 
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ِمُن بالِِل والقوِم اآلخِر فؾُقحِسنح إىل جاِرهِ :»وسؾم   .«ومن كان يمح

ازِم اإليَمِن، بنكراِم اجلاِر، وجعل ذلك من لوصذ الِل طؾقه  وسؾم   وبد أمَر الـبيُّ 

 . «من كان يممُن بالِلِ والقوِم اآلخِر فؾقؽِرمح جاَره»فؼال  صذ الِل طؾقه  وسؾم : 

 أَيا ادممـون.

صحقح "إن من اإلحساِن إىل اجلراِن سالمَة الؼؾِ  طؾقفم، وح َّ اخلِر هلم، فػي 

قه  وسؾم : من حديث أكٍس  ريض الِل طـه بال: بال رسول الِل  صذ الِل طؾ "مسؾم

 .«والذي كػيس بقِدِه ال يممُن طبٌد حتى ُي َّ جلاِره ما ُي ُّ لـػِسه»

ويف هذا تلكقُد حقِّ اجلاِر، وأن الذي ال ُي ُّ جلاِره ما ُي ُّ لـػِسه من اخلِر، فنكه 

 لؾجار، بريبًا 
ِ
كابُص اإليَمِن، ويف هذا غايُة التحذيِر، ومـتفى التـػِر طن إضَمِر السوء

 ن أو بعقدًا. كا

 أَيا ادممـون..

ِل اخلِر له، بؾقال ًكان أو كثرًا، كَم بال الِل  إنَّ من اإلحساِن إىل اجلاِر اْلرَص طذ بذح

ُقـحِػقح ِِمَّا آَتاُه الِلَُّ ال ُيَؽؾُِّ  ا ُبُه َفؾح لِلَُّ تعاىل: ﴿لُِقـحِػقح ُذو َسَعٍة ِمنح َسَعتِِه َوَمنح ُبِدَر َطَؾقحِه ِرزح
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ًا ﴾َكػح  ٍ ُيْسح َد ُطْسح َعُل الِلَُّ َبعح  .سًا إاِلَّ َما آَتاَها َسَقجح

ويف صحقِح البخاري ومسؾم من حديِث أيب هريرَة  ريض الِل طـه أن الـبيَّ صذ الِل 

ِؼرَ »طؾقه  وسؾم  بال:  ، «َن شاةٍ رِس جارٌة جلارَِتا، ولو فِ  نَّ يا كساَء ادسؾَمِت، ال ََتح

 حافُرها. وفرسُن الشاِة هو

أي: ال َتؼرن أن َتدَي إىل جارَِتا شق ًا، ولو أهنا "بال اْلافُظ ابُن حجٍر رمحه الِل:  

 . "َتدي ماال ُيـتػُع به يف الغالِ  

 بل اجلراِن. زُّ دُّ والالوُ وادؼصوُد أن يتواصَل اخلُر و

الِل من حديث أيب ذر  ريض الِل طـه بال رسول الِل  صذ  "صحقح مسؾم"فػي 

َت َمرَبًة فلكثِرح ماَءها، وتعاَهدح جراَكك:»طؾقه  وسؾم  ، إذا َصَبخح  . «يا أبا ذرٍّ

من  "صحقح البخاري"وأوىل الـاِس باإلحساِن من اجلراِن أبرَُبم مـك بابًا، فػي 

َم أهِدي؟ »حديث طائشة ريض الِل طـفا بالت:  يا رسوَل الِلِ، إن يل جاَريحن، فنىل أَيِّ

 . «إىل أبرَِبَم مـك باباً » الِل طؾقه  وسؾم : بال صذ

ا ثاين اْلؼوِق، ففو ك ُّ األذى طـفم، فػي  طن أيب هريرة  ريض  "الصحقحل"وأمَّ
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من كان يممن بالِل والقوم اآلخر فال »الِل طـه أن الـبي  صذ الِل طؾقه  وسؾم  بال: 

 .«يمِذ جاَره

والِلِ ال ُيممُن، »ريض الِل طـه بال: بال رسول الِل  صذ الِل طؾقه  وسؾم :و هلَم طـه  

بقل: من يا رسول الِل؟ بال: الذي ال َيلَمُن جاُره ، والِل ال يممنُ ،والِلِ ال ُيممنُ 

ه وخطَره، ويف رواية دسؾم بال  صذ الِل طؾقه   ؛«بواِئَؼه أي: ال يلمُن َشَّ

 . «من ال َيلَمُن جاُره بواِئَؼهال يدخُل اجلـَة »وسؾم : 

وهذا فقه تعظقُم حقِّ اجلاِر، ووجومِل ك ِّ األذى طـه، وأن إرضاَره من كبائِر 

 الذكومِل، وطظائِم ادعايص. 

إْلاَق األذى باجلاِر، وغؾََّظ فقه العؼوبَة، فػي  -جل وطال-وبد طظَّم الِلُ 

ريض الِل طـه بال: ُس ل رسوُل الِلِ  صذ الِل طؾقه  طن ابِن مسعود   "الصحقح"

؟ »أيُّ الذكِ  أطظُم؟ فؼال: :وسؾم  ا وهو خَؾَؼك، بؾت: ثم أيُّ أن جتعَل لِِل كدًّ

؟ بال: أن ُتزايَن حؾقؾَة  ،بال: أن تؼتَل ولَدك؛ خشقَة أن يلكَل معك بؾت: ثم أيُّ

 .«جاِرك
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ُجُل من أهِل »طؾقه  وسؾم : ويف مسـِد اإلماِم أمحَد بال  صذ الِل  ألنح َيْسَق الرَّ

َْسُ من أن يِْسَق من بقِت جاِرهِ   . «طرشِة أبقاٍت أيح

ةةُز طةةذ  ةةا ثالةةُث اْلؼةةوِق الؽةةزى، ففةةو احةةتَمُل األذى مةةـفم، والصَّ وأمَّ

التغاُفةةُل طةةن إسةةاءَِتم، فػةةي مسةةـد اإلمةةام أمحةةد طةةن أيب ذرٍّ  وخطةةِ فم، 

 إن الِل »سةةول الِل  صةةذ الِل طؾقةةه  وسةةؾم : بةةال: بةةال ر ريض الِل طـةةه 

رجةٌل كةان لةه »وذكةر يف الثالثةة الةذين ُيةبفم « ُي ُّ ثالثةًة، وُيةبغِ ثالثةةً 

، يمِذيةةةه، فقصةةةُز طةةةذ أذاه حتةةةى يؽػَقةةةه الِلُ إيةةةاه بحقةةةاٍة أو 
ٍ
جةةةاُر سةةةوء

 .  «موٍت 
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.  

 أَيا ادممـون.

ا طظقًَم، حتى إن جزيَل أطاَد يف أمِر اجلاِر، وأبدى إنَّ لؾجواِر يف  ديِن اإلسالِم حؼًّ

ه وبقاكًا ْلرمتِه، فاتؼوا الِلَ طباَد الِلِ، فنن الؽراَم خقاُر الـاِس لؾجاِر، وبد  تلكقدًا ْلؼِّ

 بقل: 

خِص مـزيل  يؾوُموكـي أن بعُت بالرُّ

ةةوا ادةةةالَم فةةنكََّم  فؼؾةةُت هلةةةم: ُكػُّ
0 

ُص ومل    يعَؾُؿةةوا جةةارًا هـةةاك يةةـغِّ

ياُر وتةةرَخُص   ()بِجراهِنةةا تغؾةةو الةةدِّ
0 

 أَيا ادممـون.

إن اجلاَر الذي جِتُ  له تؾك اْلؼوُق، هو الذي ُيَعدُّ يف الُعرِف جارًا، ولقس لذلك 

ِف الـَّاِس، فؽلُّ  ضابٌط من طدٍد أو غِرِه، فادرِجُع يف َتديِد من هو اجلاُر يعوُد إىل ُطرح

ُه الـاُس جارًا لك ففو جاٌر، جتُ  له تؾك اْلؼوُق، وأكثُرهم فقفا من كاَن م ن طدَّ

 أبرََبم مـك بابًا. 

 أَيا ادممـون.

كقا بد استولتح طذ بؾومِل كثٍر من  إن الـَّاضَر يف وابِع الـاِس القوَم يرى كقَ  أن الدُّ
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كثرًا من اْلؼوِق والواجباِت  الـَّاِس، فعِصَػتح بؽثٍر من األخالِق والِؼَقِم، وأكحَستح 

الرشطقِة، فتباَطَدتح الؼؾومُل، وتـاَفَرت الـػوُس، فعقَّ الولُد أباه، وَبَطَع األُخ أخاه، 

 وَهَجَر اجلاُر جاَره، فضاَطتح اْلُؼوُق، وبامت سوُق الؼطقعِة والعؼوِق، إال من رحم الِل. 

 حساَن، وبذُلوا هلُم الؼطقعَة واألَذى.فؽم ُهُم الذين أساؤوا إىل جراهِنم، فَؿـَُعوهم اإل

وُهم طن ادـؽِر، فاتؼوا الِلَ طباَد الِل، وأحسـوا إىل ِجراكُِؽم، ُمُروهم بادعروِف، واهن

ابذُلوا هلم اخلَر ما استطعتم، وردُّوا طـفم الرشَّ ما مؾؽُتم، تؾطَّػوا إلقفم باهلديِة 

 أبَل من ك ِّ الرشِّ طـفم.والزيارِة، فنن مل جتدوا خرًا تبذلوكه فال 

 

 


