
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

وحديث ابن عمر " هما ُأهِدى؟ ِلي جاريِن، فَِإلى َأييا رسول اهللا ِإن ":-ارضي اهللا عنه-شرح حديث عائشة 
  "..وخَير الِجيراِن ِعنْد اهللا" :-مارضي اهللا عنه-

  
  خالد بن عثمان السبت: الشيخ

  : أما بعد،م على رسول اهللا والصالة والسال،الحمد هللا
يا رسول : قلت:  قالت-ارضي اهللا عنه- حديث عائشة  في باب حق الجار-رحمه اهللا-فمما أورده المصنف 

  . رواه البخاري،)١())إلى أقربهما منك باباً((: هدي؟ قالهما ُأن فإلى أيجاريلي   إن،اهللا
 ما زال -صلى اهللا عليه وسلم- وأن جبريل ،حق الجار النصوص الدالة على -رحمه اهللا-بعدما بين المؤلف 

 -رحمه اهللا- بين المصنف ، سيورثه حتى ظن أنه-صلى اهللا عليه وسلم- يوصي النبي ،يوصي بالجار
 ، إمكان اإلحسان إلى الجميع، من الجيران واألولى باإلحسان في حال عدم اإلمكانبإيراد هذا الحديث األحقَّ

 ففي باب الجار ،شرعية أن المصالح إذا تعارضت فإنه يرجح بينها بالمرجحات المعروفةومعلوم أن القاعدة ال
 فهذا أولى باإلحسان من الجار الذي ليس بينك وبينه ،ن قريباً كأن يكون أحد الجاري،هنا يرجح بالمرجحات

 حق ،حق للجميع وإن كان ال، فهو أولى من الجار الكافر باإلحسان، وهكذا إذا كان الجار مسلماً،قرابة
 في حال التساوي إذا كان هؤالء كلهم من : يعني، فهنا جاء الترجيح بالقرب، واإلحسان إلى الجيران،الجوار

 إذا كان اإلنسان يسكن في عمارة فالذي يسكن معه في نفس ،غير القرابة فمن هو المقدم؟ األقرب منك باباً
 وهذا بينه ، وهذا جار لصيق، اإلنسان يسكن في حي إذا كان،الدور أولى من الذي يسكن في الدور اآلخر

 فيما يتعلق  وهكذا، ويكون مرجحاً في اإلحسان، فالذي يالصقه في الدار أولى من غيره،وبينه أرض فضاء
 ، فإن الدائرة األولى من الوالدين واألبناء واإلخوة واألخوات هؤالء أقرب من األعمام واألخوال،بالقرابات
  . وهكذا، واألخوال أقرب من أبناء العم وأبناء الخالواألعمام

صلى اهللا -قال رسول اهللا :  قال-مارضي اهللا عنه-والحديث األخير الذي أورده هو حديث عبد اهللا بن عمر 
 في ، خيرهم لصاحبه في كل شيء،)٢())...خير األصحاب عند اهللا تعالى خيرهم لصاحبه((: -عليه وسلم
 ، ومواساته بنفسه وماله وما استطاع،اإلحسان إليهفي  و، وصدق المشاعر،حبة وإخالص الص،النصح له
هم  أو أعال، أو أشرفهم نسباً،أكثرهم ماالً:  ما قال،))وخير الجيران عند اهللا تعالى خيرهم لجاره((: وقال هنا

 فإن ذلك ال قيمة ، فيها ولربما يتفاخر كثير منهم،تفاوت الناس في هذه الحياة الدنيا بهذه األمور كما ي،منصباً
 فإذا كان اإلنسان ،-جل جالله- واإليمان باهللا ، وإنما المعتبر هو العمل الصالح،-عز وجل-له عند اهللا 

                                                
  )٢٢٥٩: (، رقم)٣/٨٨(أي الجوار أقرب؟ : اب الشفعة، بابأخرجه البخاري، كت -١
: ، رقم)٤/٣٣٣(، باب ما جاء في حق الجوار -صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب البر والصلة عن رسول اهللا  -٢
)١٩٤٤(.  
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ة  وفي باب صل، األكثر: ففي باب الجوار، فإنه يسمو ويرتفع-عز وجل-محققاً لهذه المعاني كما أمر اهللا 
  .)٣())خيركم خيركم ألهله((: اشرة لألهل قال وفي باب المع، صلة وإحساناًأكثرهم: الرحم

  . وهكذا في كل باب من األبواب، خير األمة ألهله-صلى اهللا عليه وسلم-وكان النبي 
 وصلى اهللا على نبينا ، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى-عز وجل-أسأل اهللا 

  . وآله وصحبه،محمد

                                                
صـلى اهللا عليـه     -بي  ، باب في فضل أزواج الن     -صلى اهللا عليه وسلم   - الترمذي، أبواب المناقب عن رسول اهللا         أخرجه -٣

  .)٣٨٩٥: (، رقم)٥/٧٠٩ (-وسلم
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