
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  رياض الصالحين شرح 

  "ما زاَل ِجبِريُل يوِصيِني ِبالجاِر ":-مارضي اهللا عنه-شرح مقدمة الباب وحديث ابِن عمر وعائشةَ 
  

  خالد بن عثمان السبت  :الشيخ
   : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

   .وصية بهديد وهو باب حق الجار والفهذا باب ج
 ، آخراوحدوه وال تعبدوا معه إله :أي ]٣٦: النساء[ }واعبدواْ اللّه والَ تُشِْركُواْ ِبِه شَيًئا{ :قال اهللا تعالى

والقرابة } وِبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن{ ، وأحسنوا إلى الوالدين إحساناً:أي }وِبالْواِلديِن ِإحسانًا{
هو من فقد أباه قبل اليتيم  }والْيتَامى{ ،وشيجة من جهة األبوين أو أحدهمابهم  وهؤالء من يربطك ،روفونمع

  . الفقراء الذي ال يجدون كفايتهم وهم}والمساكين{ ،البلوغ
ه ثالثة  فل، الجار الذي بينك وبينه قرابة،الجار القريب:  أي}والْجاِر ِذي الْقُربى{: ثم قال وهذا هو الشاهد

  . وحق القرابة، وحق الجوار،حق اإلسالم: حقوق
 ، أنه الجار القريب في الدار-واهللا تعالى أعلم-الجار الجنب لعل أحسن ما يفسر به  }والْجاِر الْجنُِب{ :ثم قال

يجاورك  }الْجنُِبوالْجاِر {:  والثاني، الجار القريب}والْجاِر ِذي الْقُربى{  األول،ولكن ليس بينك وبينه قرابة
  . فله حق الجوار وحق اإلسالم إن كان مسلماً،لكن ليس بينك وبينه قرابة

 وإنما جواره أنه مصاحب لك ، في الدار ليس جواره وهذا جار أيضاً لكن،}والصاِحِب ِبالجنِب{: ثم قال
زائد على غيره من  فهذا له حق ، أو نحو ذلك، أو في عمل، أو في دراسةومرافق في سفر أو في صناعة

  . وبعضهم فسر هذا بالزوجة،الناس
 إلى رعاية وما يوصله ويبلغه إلى  فهذا بحاجة، فلم يجد نفقة،من انقطع في سفره وهو }وابِن السِبيِل{: قال
ن هؤالء أصناف من الذيف ،هؤالء أيضاً بحاجة إلى اإلحسان ، من األرقاء:ي أ}وما ملَكَتْ َأيمانُكُم{ ،بلده

  . وأمر باإلحسان إليهم، بهم-عز وجل-أوصى اهللا 
صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قاال-مارضي اهللا تعالى عنه-ثم ذكر حديث عبد اهللا بن عمر وعائشة 

 من كثرة ما كان :ي أ، حتى ظننت،)١())ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه((: -وسلم
 حتى ، أن يتفقده، أن يواسيه، أن يعطيه، أن يحسن إليه، بجاره- عليه وسلمصلى اهللا-جبريل يوصي النبي 

  . يجعله من جملة الوارثين،ظن أنه سيجعل له نصيباً من الميراث
 ، بين المهاجرين واألنصار-صلى اهللا عليه وسلم- كان الميراث في أول اإلسالم بالوالء الذي يجعله النبي

 فيتوارثان ، يؤاخي بينه وبين رجل من األنصار-صلى اهللا عليه وسلم-ي الرجل إذا جاء مهاجراً كان النب
                                                

كتاب البر والصلة واآلداب، باب  ، ومسلم،)٦٠١٤( :، رقم)٨/١٠(  بالجار، أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب الوصاة -١
  ).٢٦٢٥( :، رقم)٤/٢٠٢٥( الوصية بالجار واإلحسان إليه،
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وُأولُو الَْأرحاِم بعضهم َأولَى ِببعٍض ِفي {: -عز وجل- فقال اهللا ، ثم بعد ذلك نسخ هذا،دون سائر القرابات
 ، أن توصي إليه:يأ،  ]٦ :األحزاب[ }لَى َأوِلياِئكُم معروفًاِإِكتَاِب اللَِّه ِمن الْمْؤِمِنين والْمهاِجِرين ِإلَّا َأن تَفْعلُوا 

 لكن ، له من مالك فيما ال يزيد عن الثلث أو االرتباط أو المؤاخاة توصي، الوشيجةالذي كان بينك وبينه هذه
  . له في الميراثال حظّ

   ودعاء النبي ،-الصالة والسالمعليه - ظن من كثرة تأكيد جبريل -صلى اهللا عليه وسلم-فالشاهد أن النبي 
 ، سيجعل له نصيباً من الميراث:ي أ، الجار أن جبريل سيورث الجار للقيام بحق-صلى اهللا عليه وسلم-

 وهذا يدل ، وما أشبه ذلك، والزوجة لها كذا، واألوالد لهم كذا، الجار له السهم الفالني:اثبحيث يقسم المير
 حتى بلغ األمر إلى أن اإلنسان ال يعرف من هو ، وهو معنى مضيع لدى أكثر الناس،على عظم حق الجار

  .جاره
 وهذه مسألة على كل حال ، من أهل العلم من حده من كل ناحية من النواحي األربع بأربعين بيتاً:والجار
الذي يليه أيضاً يقال  و،جار:  ال زال الناس يتعارفون أن الذي يكون الذي مالصقاً يقال لهه بمعنى أن،عرفية

 كما ،ون آكد في الحق واألقرب يك،م يكون لهم حكم الجوارجمعهم ناحية متقاربة فإنهت فمن ، وهكذا،جار: له
 ثم ، هذه دائرة،خواتاألو واإلخوة ، واألبناءاآلباءن الدائرة األولى في القرابات هم إ: بات أيضاًاريقال في الق
وهكذا إلى الجد  ،أبناء األعمام وأبناء األخوال:  ثم الدائرة التي بعدها،خوالاألعمام واأل:  بعدهايالدائرة الت

} وَأنِذر عِشيرتَك الَْأقْرِبين{: -صلى اهللا عليه وسلم- قال لنبيه -عز وجل- واهللا ،العشيرة:  يقال الذي،العاشر
      للنبي اشرعالد مناف هو الجد  وعب،)٢())يا بني عبد مناف((: فقال لما صعد على الصفا، ]٢١٤: الشعراء[

 فكل من يتناسل من الجد ،}وَأنِذر عِشيرتَك الَْأقْرِبين{:  فكان ذلك تحقيقاً لقوله تعالى،-صلى اهللا عليه وسلم-
 ، الصلة آكدت فكلما كان أقرب كلما كان، لكن يبقى أن بعضهم أقرب من بعض،العاشر فهو من عشيرتك

أن نسان أنه ممكن لإل :يأ ، والبنات واإلخوة واألخوات هؤالء أولى من األعمام والعماتفاألم واألب واألبناء
ال يكفي أن يتصل بهم في الشهر لكن األم واألب  ، والعمات إذا كانوا في بلد آخر بالسنة مرةيزور األعمام

  . وكذلك في الجار كلما كان أقرب إلى دارك كلما كان حقه أعظم،مرة
 واجتماع ، والتآلف، حيث إنها تربط أفراد المجتمع ويحصل بها التكافل،ال هذه الشريعةوهذا يدل على كم

 أن الناس ، وهذه من أعظم أسباب السعادة، متماسكاً منسجماًا فيكون المجتمع قوي، والترابط، والمحبة،القلوب
 كما سيأتي ،شيء اليسير ولو كان ذلك بال، يحسن بعضهم إلى بعض، يحب بعضهم بعضاً،يكونون بهذه المثابة
 معنى لكن هذا لهو ، فيترك ذلك، الشيء الذي يقدمه إلى جارهكثير من الناس يتقاّلو ،ثفي بعض األحادي

 ،في جواله أرقام الجيرانوضع اإلنسان  أن لوكذلك و ،أن جاره لم ينسهوهو  ،يرمز إلى شيءو ، بليغأثرو
 سيكون ،رسائل يسأل عنهمال بعضرسل لهم يأو  ، مثالًمستوصف كاالنتظار ماكنوصار يتصل عليهم في أ

 ، والمال،الوقت من ي قضايا ال تكلفنا كثيراً وه، وجربوا هذا وستجدون أثره،له أثر بليغ في تقوية الروابط

                                                
  كتاب اإليمان، ، ومسلم،)٢٧٥٣( :، رقم)٤/٦( باب هل يدخل النساء والولد في األقارب أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، -٢

 ).٢٠٤( :، رقم)١/١٩٢(، }وأنذر عشيرتك األقربين{ :باب في قوله تعالى
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 فاإلنسان أحياناً يحقر بعض ، كبير يكون لها أثر،تضغط بها على الجميعأن  رسالة واحدة يمكن ،جهدوال
  .)٣()) ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق،ال تحقرن من المعروف شيئاً(( ،األثرالمعروف وله أبلغ 

 وصلى اهللا على ،يجعلنا وإياكم هداة مهتدينأن  و، أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا-عز وجل- وأسأل اهللا ،هذا
 .وآله وصحبهمحمد، نبينا 

                                                
 ).٢٦٢٦( :، رقم)٤/٢٠٢٦(باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، ، كتاب البر والصلة واآلداب  أخرجه مسلم،-٣
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