
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  بعض ما ورد عن السلف في باب حق الجار والوصية به

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

رضي اهللا تعالى -ففي باب حق الجار والوصية به مما ورد من تطبيقات هذا المعنى عند السلف الصالح 
 عن أسماء بن خارجة أنه قسم ماالً -رحمه اهللا- ر على طريقتهم ما نقله الحافظ الذهبي ومن سا،-معنه

  .)١(ا فدخل عليه وصب عليه المال صب، غيره فاستحى أن يعطيه وقد بدى،فنسي جاراً له
 أبي  وبألفين لجوار،بألفين ثمن الدار: بكم؟ قال: وهذا جار ألبي حمزة السكري أراد أن يبيع داره فقيل له

 فوجه إليه أبو حمزة بعدما ، جيرته بمثل قيمة الدار حسب، وإحسانه إلى جيرانه،حمزة؛ لمنزلة هذا الرجل
  .)٢(ال تبع دارك:  وقال، وجه له بأربعة آالف،سمع ذلك وبلغه

 وهذا الرجل اسمه الوليد بن القاسم ،ومما جاء في هذا المعنى أن جاراً ليعلى بن عبيد سئل عنه يعلى
  . م الرجل هو جارنا منذ خمسين سنة ما رأينا إال خيراًنع:  فقال يعلى بن عبيد عن هذا الرجل،دانيالهم

  .)٣(ما رأى منه شيئاً يعاب عليه خمسين سنة
 لما يصلهم منه من ألوان : يعني،)٤(إني ألغبط جيران سعيد بن عامر: -رحمه اهللا-وقال أبو داود السجستاني 

  .ن الجوارالخير والبر والمعروف وحس
صلى اهللا عليه - والنبي ، يجاهد نفسه ويروضها،وهكذا ينبغي أن يكون اإلنسان قدر استطاعته مع جيرانه

  .)٥()) وإنما الحلم بالتحلم،إنما العلم بالتعلم((:  يقول-وسلم
عليه في  فإذا فتح ، أوالً أنه مقصر يمكن لإلنسان أن يدرك، اإلحسان إلى الجيران،فهكذا اإلحسان إلى الناس

هذا المعنى ووفق وعرف ما يحصل له من التقصير في حق الجيران فإنه بعد ذلك يبدأ يتفكر فيما يمكن أن 
 إن كانوا ،من طعام وهديةيسير  من اإلحسان إليهم بشيء ، من نصحهم،يصنعه لجيرانه من دعوتهم إلى اهللا

  . من أصحاب الكماالتصل إلى مثل هؤالءد هذا ي ثم بع، شيئاً فشيئاً، وما أشبه ذلك،فقراء يتصدق عليهم
 وألن الكثيرين يظنون أن ، يتأثر بها كثيراً؛ لغلبة الغفلةواإلنسان قد يسمع هذه األحاديث واآلثار ولكنه قد ال

 طرق فهو من الموضوعات التي لربما يعتقدون أنها مبتذلة من كثرة ما تُ،هذا المعنى قد تكرر عليهم كثيراً
العبرة ماذا حققنا نحن من هذه المعاني؟ قد نسمع الموضوع ألف مرة ولكن  ، لكن ليست العبرة في هذا،اإليه

                                                
  .)٣/٥٣٦(سير أعالم النبالء  -١
  .)٧/٣٨٧(المصدر السابق  -٢
  .)٩/٤٣٩(المصدر السابق  -٣
  .)٩/٣٨٦(المصدر السابق  -٤
، )٩٠٣( :، رقم)١/٥٤٥(ي في جامع بيان العلم وفضله بطوالقر ،)٩٢٩( :، رقم)١٩/٣٩٥(  أخرجه الطبراني في الكبير،-٥

 ). ٢٣٢٨( :رقم وصححه األلباني في صحيح الجامع الصغير،
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كثير من الناس يرى أن هذا الموضوع ال تجد ، مثل الحديث عن الغيبة مثالً، واحدةولكن كأننا لم نسمعه مرة
فيه ب  لم يغتد حاله هل يمر عليه أسبوع واح ولكن لو نظر اإلنسان وفتش في،اكرر كثير؟اأحد  

 ولذلك لو أن أحداً ، وهكذا فيما يتعلق بحق الجيران، ومجاهدة للنفس، ومعالجة،إذاً الموضوع يحتاج إلى إعادة
جاور رجالً يحقق هذه المعاني لصار هذا الموضوع أو األحاديث المتعلقة أو الخطب المتصلة بموضوع 

  .هالجار من أشد الموضوعات التي تنجذب إليها نفس
 بعد ذلك ، ولما رأيت من حسن جواره أموراً كثيرة،جاورت رجالً سنينفقد  ،وهذا شيء قد جربته بنفسي

 ، إذا تحدث متحدث عن قضية الجار،صار مثل هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي تثير انتباهي
  .ومباشرة أتذكر ذلك الجار

 ويظن اإلنسان أنه قد بلغ الغاية في ، نشعر بتقصيرنانحن في كثير من األحيان ال نشعر بعيوبنا وال: فأقول
 ، ويسمع صباح مساء، الظن ال يمكن أن يصلح من نفسه شيئاً واإلنسان الذي يظن هذا، وهذا خطأ،كل شيء

  . واهللا المستعان، ال يتغير شيء،ويخرج من باب المسجد كما دخل
 وأن يعيننا على ذكره وشكره ،عمال واألقوال أن يهدينا وإياكم ألحسن األخالق واأل-عز وجل-نسأل اهللا 

 . وآله وصحبه، نبينا محمد وصلى اهللا على،وحسن عبادته
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